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związku Ubowiązkiem wynikającym z art.

64 ust. {oraz art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 maja

2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania spr,awozdań

finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz
z 2012 r. poz. 855), zwanej dalej "ustawą", przekazuję informacje - dotyczące roku ubiegłego w zakresie m.in. fuńkcjonowania systemu zapewnianiajakości, wyników postępowań dyscyplinarnych
wobec biegłYch rewidentów, kar nałożonych na podmioty uprawnione do badania sprawozdań
finansowych oraz o niewywiązaniu się biegłych rewidentów z obowiązku obligatoryjnego
doskonalenia zawodowego.
Jednocześnie

informuję,

iż w

związku z prośbą Pana Mirosława

Sekuły,

ówczesnego

przewodniczącego Komisji Nadzoru Audytowego, w dniu 3 grudnia 2012 r. na posiedzeniu Krajowej

Rady Biegłych Rewidentów, zwanej dalej "KRBR", oraz pisemnie w
zwróciłem się z

dniu 6 grudnia 2012 r.,

prośbą do organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o przekazanie swoich

rocznych sprawozdań z działalności do Komisji Nadzoru Audytowego do dnia 28 lutego 2013 r.

1. Obligatoryjne doskonalenie zawodowe
W 2012 r. obligatoryjne doskonalenie zawodowe dla biegłych rewidentów odbywało Slę
na podstawie przepisów następujących uchwał:
1) Nr 1422/33/2009 KRBR z dni.a 3 listopada 2009 r. w sprawie zasad obligatoryjnego doskonalenia

zawodowego dla biegłych rewidentów;
2) Nr 3957/5612011 KRBR z dnia 8 marca 2011 r. zmieniającej 'uchwałę w sprawie zasad
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych.rewidentów;
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3) Nr 1424/33/2009 KRBR z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie zasad uzyskiwania

uprawnień

do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zllwodowego dla biegłych rewidentów;
4) Nr 559/9/2011 KRBR z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zakresu tematycznego i minimalnej
liczby godzin obligatoryjnego doskonaleńia zawodowego dla biegłych rewidentów w2012 r. \
września

5) Nr 243/4/2011 KRBR z dnia 13

2011 r. w sprawie ustalenia wykazu jednostek

uprawnionych do przeprowadzenia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla

biegłych

rewidentów w 2012 r.;
6) Nr 560/9/2011 KRBR z dnia 20 grudnia 2011 r.

zmieniającej uchwałę

w sprawie ustalenia wykazu

jednostek uprawnionych do przeprowadzenia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla
biegłych

rewidentów w 2012 r.

W 2012 r. -

na podstawie

uchwały

Nr 1424/33/2009 - jednostkami uprawnionymi

do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów były:
-

KffiR,

realizująca

swoje

zadania

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego
(są to oddziały

<nie przeprowadził
szkoleń>,

Białymstoku,

w:

oddziały

poprzez regionalne
biegłych

Bielsku-Białej,

szkoleń>, Gdańsku,

rewidentów
Bydgoszczy,

Łodzi,

Poznaniu,

-

następujące jednostki,

Wrocławiu

oddziałów

21

Elblągu

przeprowadził

Szczecinie, Toruniu,

Księgowych

w: POlsce>,

oraz Zielonej Górze),

które uzyskały zgodę na podstawie uchwały Nr 243/4/2011:

spółka

-

ABES AUDYT

-

BDO spółka z 0.0.,

-

Ernst & Young Audit spółka z 0.0.,

-

Grupa Gumułka - Audyt spółka z 0;0.,

-

Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,

-

INFOR Training spółka z 0.0. (nie przeprowadził szkoleń),

-

KPMG Audyt spółka z 0.0.,

-

Misters Audytor spółka z 0.0. (nie przeprowadził szkoleń),

-

Morison Finansista Audit spółka z 0.0.,

-

PERFECTUM - AUDIT Doradcy Finansowo-Księgowi

-

PKP Consult spółka z 0.0.,

-

PricewaterhouseCoopers

-

PRO AUDIT Kancelaria Bięgłych Rewidentów

-

REWIKS

spółka

prowadzenia

Częstochowie,

Suwałkach,

Warszawie <przeprowadzono szkolenia razem ze Stowarzyszeniem
<nie przeprowadził szkoleń>,

zgłosiło

Katowicach, Kielcach, Koszalinie <nie

Krakowie, Legnicy, Lublinie,

Włocławku

(zamiar

z 0.0.,

spółka

spółka

z 0.0.,

z 0.0.,
spółka

z 0.0.,

z 0.0.,

l Wskazówki organizacyjno-metodyczne do określonych uchwałą tematów obligatoryjnego doskonalenia
zawodowego dla biegłych rewidentów w 2012 r. zamieszczone zostały na stronie internetowej KIBR (stanowią
one załącznik do komunikatu Nr 3/2012 KRBR z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie wskazówek organizacyjnometodycznych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2012 roku).
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-

Roedl Audit spółka z 0.0.,

-

System Rewident spółka z 0.0.,

-

Stowarzyszenie

Księgowych

w Polsce

Zarząd Główny

Instytut Certyfikacji Zawodowej

Księgowych,

-

Zakład Rachunkowości

uchwały

Na podstawie

doskonalenia zawodowego,
szkolenia

zasad

AWE spółka z 0.0.

Nr 1424/33/2009 KRBR
mających

opisanych

na celu

we

oddziałach

Księgowych

7 wizytacji obligatoryjnego

przestrzegania przez jednostki

wskazówkach

przeprowadzono w: dwóch regionalnych
jednym oddziale Stowarzyszenia

kontrolę

przeprowadziła

prowadzące

organizacyjno-metodycznych.

Wizytacje

KIBR (w Bielsku-Białej oraz w Zielonej Górze),

w Polsce (w Radomiu) oraz w czterech podmiotach

uprawnionych do -badania sprawozdań finansoWych TABESAUDYT spółka z 0.0., Morisoii Finansista
Audit

spółka

z

0.0.,

PricewaterhouseCoopers

wizytatorów organizacja
Finansista Audit
wykładowców.

spółka

zajęć była

z

0.0.).

spółka

z

0.0.

oraz Roedl Audit

wzorcowa, a w jednym przypadku

spółka

0.0.).

W ocenie

zadowalająca

(Modson

Korzystano z zalecanej literatury oraz

z

opracowań

własnych

Realizacja progra~u we wszystkich przypadkach spełniała wymogi KRBR.

Dodatkowo, w kwestii obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, w 2012 r. KRBR wydała:
-

komunikat Nr 2/2012 z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie wymaganej liczby godzin obligatoryjnego
doskonalenia zawodowego,

-

komunikat Nr 7/2012 z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie tematyki i liczby godzin obligatoryjnego
doskonalenia zawodowego zaliczanych uczestnikom XII Dorocznej Konferencji Audytingu.
Ponadto w 2012 r. KRBR

podjęła działania dotyczące

regulacji obligatoryjnego doskonalenia

zawodowego dla biegłych rewidentów w zakresie:
•

wywiązania się przez biegłych rewidentów z obowiązku óbligatoryjnego doskonalenia w 2011 r.:

-

uchwałę

Nr 929/12/2012 KRBR z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie przekazania do Krajowego

Rzecznika Dyscyplinarnego listy
obowiązku

•

biegłych

rewidentów, którzy w roku 2011 nie

doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów;

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2013 r.,
-

uchwałę

liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego

rewidentów w 2013
uchwałę

podejmując:

Nr 838/11/2012 KRBR z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie zakresu tematycznego

i minimalnej

-

dopełnili

dla

biegłych

r. 2;

Nr 1274/18/2012 KRBR z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu

jednostek uprawnionych do przeprowadzenia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla
biegłych

rewidentów w 2013 r.;

2 Wskazówki organizacyjno-metodyczne do określonych uchwałą tematów obligatoryjnego doskonalenia
zawodowego dla biegłych rewidentów w 2013 r. zamieszczone zostały na stronie internetowej KIBR (stanowią
one załącznik do komunikatu Nr 10/2012 KRBR z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie wskazówek organizacyjnometodycznych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2013 roku).
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organizacji obligatoryjnego doskonalenia zawodowego - dopuszczony został e-Iearningjako jedna

•

z form odbycia obligatoryjnego doskonf.l1enia zawodowego dla

biegłych

rewidentów w 2012

roku. 3
biegłych

Liczba

wynosiła

zawodowego w 2012 r.

6.930.

rewidentów wpisanych do rejestru
odjęto liczbę biegłych

podlegających

rewidentów

Liczbę tę

biegłych

obowiązkowi

ustalono w

rewidentów na

obligatoryjnego doskonalenia

następujący

dzień

sposób: od liczby biegłych

31 grudnia 2012 r. (7.104 osoby)

rewidentów wpisanych do rejestru w 2012 r. (174 osoby), bowiem zgodnie

z obowiązującymi zasadami obligatoryjnego doskonalenia zawodowego osoby te nie
obowiązkowi

szkolenia w 2012 r. Z uzyskanej w ten sposób liczby 6.930

p()cllegających

w 2012 r.

l)

6.083

2)

23

biegłych

biegłym

obowiązkowi

rewidentów,

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego:

rewidentów odbyło szkolenie;
spełniony

rewidentom uznano za

obowiązek

zawodowego - na podstawie udokumentowanego wniosku,
biegłego

biegłych

podlegały

rewidenta w dziedzinach
piśmiennictwie

i dydaktycznej, w

rachunkowości

obligatoryjnego doskonalenia

zawierającego wgląd

w dorobek

i rewizji finansowej, w pracy naukowej

fachowym lub w pracach legislacyjnych (na podstawie

§ 5 uchwały Nr 1422/33/2009);
3)

161

biegłych

rewidentów zwolniono z wykonania

obowiązku

zawodowego - na podstawie udokumentowanego wniosku

obligatoryjnego doskonalenia

biegłego

rewidenta

dOtkniętego

zdarzeniem losowym (na podstawie § 4 uchwały Nr 1422/3312009);
4)

612

biegłych

wywiązało się

rewidentów nie

zawodowego w 2012 r. (w tym 17

biegłych

z

obowiązku

obligatoryjnego doskonalenia

rewidentów, których wnioski o z\volnienie

z obowiązku zostaną rozpatrzone przez KRBR na jej najbliższym posiedzeniu);
5)

34 biegłych rewidentów zostało

6)

17

biegłych

rewidentów

skreślonych

zostało

z rejestru biegłych rewidentów;

zobligowanych pisemnie do

uzupełnienia

2 godzin. szkolenia

w 2013 r.
W stosunku do 595 biegłych rewidentów, którzy nie wywiązali się z obowiązku doskonalenia
zawodowego w 2012 r., KRBR podejmie stosowne decyzje na swoim najbliższym posiedzeniu.

2. Ewidencja

biegłych

rewidentów oraz podmiotów uprawnionych do badania

sprawozdań

finansowych
W okresie od l stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. decyzjami KRBR:
-

174 osoby

zostały

prawomocnie wpisane do rejestru

biegłych

rewidentów (w tym 2 osoby,

o których mowa wart. 5 ust. 3 ustawy),
-

407

biegłych

rewidentów

-

217 na wniosek,

-

58 z powodu

skreślono

z rejestru biegłych rewidentów, w tym:

śmierci,

Komunikat nr 12/2012 z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie dopuszczenia e-learningu jako jednej z form odbycia
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2012 r.

3
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132 z powodu nieuiszczenia składek członkowskich za okres
-

rewidentów,

68 podmiotów
finansowych,

-

rok,

w stosunku do 26 biegłych rewidentów uchyiohO decyzję w sprawie skreślenia z rejestru
biegłych

-

dłuższy niż

zostało

zwaną

wpisanych na

dalej

listę

podmiotów uprawnionych do badania

sprawozdań

"listą",
sprawozdań

149 podmiotów uprawnionych do badania

finansowych

zostało skreślonych

z listy, w tym:
119 na wniosek,
16 w związku z nieuregulowaniem rocznej
1Oz powodu
działalności

-

4 w

z tytułu nadzoru,

rewidentów prowadzących podmioty uprawnione w formie

we własnym imieniu i na własny rachunek,

związku

prowadził

śmierci biegłych

opłaty

ze

skreśleniem biegłego

rewidenta z rejestru

podmiot uprawniony w formie

działalności

we

biegłych

własnym

rewidentów, który

imieniu i na własny

rachunek,
-

w stosunku do 1 podmiotu

podjęta została

decyzja o uchyleniu

skreślenia

podmiotu z listy

podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
Jednocześnie

KRBR w ww. okresie

uprawnionego do badania

sprawozdań

podjęła

2

uchwały

finansowych, a

w sprawie odmowy

także

skreślenia

podmiotu

przekazano do Komisjw,;'Nadzoru

Audytowego 2 odwołania osób fizycznych od uchwał o skreśleniu biegłego rewidenta z rejestru.

3. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na biegłych rewidentów
W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. KRBR
dotyczące

postępowania

kwalifikacyjnego

dla

kandydatów

podjęła następujące uchwały,

na biegłych

rewidentów

oraz

funkcjonowania Komisji Egzaminacyjnej:

1) Nr 744/10/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r.

zmieniającą uchwałę

w sprawie szczegółowego zakresu

tematycznego egzaminów w postępowaniu klasyfikacyjnym na biegłych rewidentów;
2) Nr 841/11/2012 z dnia 7 lutego 2012 r.

uchylającą uchwałę

w sprawie

wysokości opłat

wysokości opłat

za poszczególne

za poszczególne egzaminy;
3) Nr 842/11/2012 KRBR z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie
egzaminy;
4) Nr 935/12/2012 z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie terminu

składania zgłoszeń

o

przystąpieniu

do postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów;
5) Nr 936/12/2012 z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie terminów egzaminów na kandydatów
na biegłych rewidentów;
6) Nr 1034/14/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.

zmieniającą uchwałę

w sprawie regulaminu Komisji

Egzaminacyjnej.
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4. Krajowe standardy rewizji finansowej
W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 gn~dnia 2011 (: KRBR podjęła, na podstawie art. 21 ust. 2
pkt 3 lit. a ustawy,

uchwałę

Nr 1349/20/2012 z dnia 9

października

w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej, która nie

została

zmieniającą uchwałę

2012 r.

zatwierdzona przez

Komisję

Nadzoru Audytowego. Spowodowało to podjęcie przez KRBR w dniu 18 grudnia 2012 r. uchwały
uchylającej

Nr 1473/23/2012
a następnie - po
dniu

uchwałę

finansowej

uchwałę

usunięciu zastrzeżeń

Nr 1474/23/2012

(została

w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej,

Komisji Nadzoru Audytowego - Krajowa Rada

zmieniającą uchwałę

podjęła

w tym

w sprawie krajowych standardów rewizji

zatwierdzona przez organ nadzoru publicznego).

Uchwała

ta dostosowała krajowe

standardy rewizji finansowej do zmian wynikających z likwidacji Monitora Polskiego "B".
Ponadto w dniu 71utego-20i2 r. KRBRwydała komuilikat Nr 6/2012 w sprawie umów o badanie
sprawozdań

możliwości

finansowych,

poświęcony

kwestii

prawidłowego formułowania

ww. umów w

kontekście

wydania przez biegłego rewidenta - w miejsce opinii - stanowiska niezależnego

biegłego

rewidenta.

5. Zasady

wewnętrznej

kontroli

jakości

sprawozdań

podmiotu uprawnionego do badania

finansowych.
W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. KRBR nie podejmowała uchwał w.sprawie
zasad wewnętrznej kontroli jakości podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

6. Zasady etyki zawodowej

biegłych

rewidentów.

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. KRBR nie
dotyczących

zasad etyki zawodowej

biegłych

podejmowała uchwał

rewidentów.

7. Postępowanie dyscyplinarne wobec biegłych rewidentów.
W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. KRBR nie

podejmowała uchwał

w sprawach dotyczących postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów.

8.

Opłata

roczna z tytułu nadzoru.

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. KRBR:
-

podjęła uchwałę

Nr 930/12/2012 z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie

z tytułu nadzoru w 2012 r. (w której ustalono jej
podmiotów uprawnionych do badania
rewizji finansowej <ale nie mniej

niż

sprawozdań

7.000,00

zł

wysokość

wysokości opłaty

rocznej

na poziomie 1,5% przychodów

finansowych z wykonywania

czynności

dla podmiotów wykonujących czynności rewizji

finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego i 2.500,00

zł

dla

pozostałych

podmiotów»,
-

podjęła uchwałę

Nr 931/12/2012 z dnia 6 marca 2012 r.

zmieniającą uchwałę

w sprawie sposobu

obliczania oraz wnoszenia opłaty rocznej z tytułu nadzoru,

6

-

podjęła uchwałę

zmieniającą uchwałę

Nr 1090/15/2012 z dnia 22 maja 2012 r.

w sprawie

sposobu obliczania oraz wnoszenia opłaty rocznej z tytułu nadzoru,
-

podjęła uchwały
uchwały

w sprawie

m.in. ustalono
-

wysokości opłaty

minimalną opłatę roczną

podjęła uchwałę

zmieniające

nr od 1275/18/2012 do 1277/18/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r.
z

tytułu

nadzoru w latach 2010-2012 (w których

z tytułu nadzoru za 2012 r. w wysokości 679,90

nr 1278/18/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r.

zmieniającą uchwałę

zł),

w sprawie

sposobu obliczania oraz sposobu wnoszenia opłaty rocznej z tytułu nadzoru,
-

wydała

komunikat Nr 14/2012 z dnia 11
opłaty

zmiany minimalnej
-

podjęła uchwałę

września

2012 r. w sprawie różnic powstałych w wyniku

rocznej z tytułu nadzoru za lata 2010-2012,

nr 1383/21/2012 z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie wysokości

opłaty

rocznej

z tytułu nadzoru w 2013 r.
Dodatkowo w ww. okresie KRBR,

odpowiadając

na pisemnie

Nadzoru Audytowego w kwestii ustalania i rozliczania rocznej

wyrażone

opłaty

z

oczekiwania Komisji

tytułu

nadzoru,

wydała

komunikat Nr 5/2012 z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie wykazywania przez podmioty uprawnione
do badania
Biegłych

sprawozdań

Rewidentów.

Nakładanie

9.

finansowych kwestii podwykonawstwa w sprawozdaniach dla Krajowej Izby

na podmioty uprawnione do badania

sprawozdań

finansowych

kary.pi'eniężnej

i zakazu wykonywania czynności rewizji finansowej.
W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. KRBR nie

podejmowała uchwał

w sprawach nakładania na podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych kary pieniężnej
oraz zakazu wykonywania czynności rewizji finansowej.

Na

dzień

31 grudnia 2012 r. na

liście

podmiotów uprawnionych do badania

sprawozdań

finansowych znajdowały się 1.704 podmioty, w tym:
-

1.006 działalności prowadzonych we własnym imieniu i na własny rachunek,

-

591

-

28

spółek

cywilnych,

-

23

spółki

partnerskie,

-

16 związków rewizyjnych,

-

31

-

4 spółki jawne,

-

4 spółki akcyjne oraz

-

1 spółdzielnia.

spółek

spółek

z ograniczoną odpowiedzialnością,

komandytowych,

Jednocześnie

na ten

4.549 kobiet oraz 2.555

dzień

w rejestrze

biegłych

mężczyzn), spośród

rewidentów

których 3.632 osoby

znajdowały się

deklarowały

7.104 osoby (w tym

wykonywanie zawodu.

Średnia wieku biegłego rewidenta na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosła 56 lat.

7

Przychody uzyskane przez podmioty uprawnione do badania

sprawozdań

finansowych w 2012 r.

z tytułu wykonywania czynności rewizji fmansowej (w oparciu o dane wynikające z przesłanych przez
podmioty do chwili obecnej poprawnie

wypełnionych rozliczeń opłaty

rocznej z

tytułu

nadzoru)

na dzień 22 lutego 2013 r. 4 wyniosły: 250.553.295,04 zł, w tym przychody podmiotów wykonujących
czynności

rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego: 189.461.431,05 zł.

Z danych opartych o

zweryfikowaną

przez Biuro KffiR

część

sprawozdań

podmiotów

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o których mowa wart. 49 ust. 3 ustawy (do dnia
22 lutego 2013 r. s przesłanych zostało i zweryfikowano 709 sprawozdań, co stanowi ok. 41,6%
spodziewanej liczby wszystkich

sprawozdań),

wynika,

iż

w 2012 r. przeprowadzonych

zostało

8.379

oaoańspra:wozoan-fina:n-sowych.

Wśród

innych, najbardziej istotnych decyzji podejmowanych przez KRBR w 2012 r.

należy

wymienić:

-

komunikat Nr 1/2012 w sprawie realizacji
przez podmioty uprawnione do badania

obowiązku

sprawozdań

ubezpieczenia

odpowiedzialności

finansowych (w

związku

z

cywilnej

wchodz.ącymi

w życie przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach
obowiązkowych,

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw <Dz. U. Nr 205, poz. 1210 i Nr 291, poz. 1707»,
uchwałę

Nr 840/11/2012 z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie

o zawartych umowach
wydała również

odpowiedzialności

cywilnej

komunikat Nr 4/2012 w sprawie

(jednocześnie

obowiązku

obowiązku

powiadamiania

w tym samym dniu.: KRBR

ubezpieczenia

odpowiedzialności

cywilnej przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych),
-

-

-

uchwałę

Nr 844/11/2012 z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu

Biegłych

Rewidentów,

uchwałę

Nr 932/12/2012 z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie

biegłych

rewidentów w 2012 r.,

uchwałę

Nr 977/13/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.

działania Krajowej

-

uchwałę

działania

Krajowej Rady

wysokości składki członkowskiej

zmieniającą uchwałę

w sprawie regulaminu

Rady Biegłych Rewidentów,

Nr 1168/15a/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

finansowego Krajowej Izby Biegłych Rewidentów za 2011 r.,
uchwałę

Nr 1170/16/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.

procedur obowiązujących przy ubieganiu
-

uchwałę

się

zmieniającą uchwałę

o niższą składkę

w sprawie

członkowską biegłych

przyjęcia

rewidentów,

Nr 1279/18/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu gospodarki finansowej

Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,

4
5

Termin na przesłanie rozliczeń mija w dniu 28 lutego br.
Termin na przesłanie sprawozdań mija w dniu 28 lutego br.

8

-

uchwałę

Nr 1471/23/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie

wysokości opłaty

z

tytułu

wpisu

na listę podmiotów uprawnionych do badailia sprawozdań finansowych w 2013 r.,
-

uchwałę

Nr 1472/23/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura

Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,
-

postanowienie Nr 108/12/2012 z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie rekomendacji osób do

składu

Komitetu Standardów Rachunkowości,
-

postanowienie Nr 131/16/2012 z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie powołania Kapituły Odznaczeń,

-

postanowienie Nr 136/18/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia

odznaczeń

Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz przyjęcia procedury ich przyznawania,
-

postanowienie Nr 155/22/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie daty

wręczania

medali

Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w roku 2013,
-

komunikat Nr 8/2012 z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie
podlegających

obowiązku zgłaszania

zmiany danych

wpisowi do rejestru biegłych rewidentów,

komunikat Nr 9/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie

przyjęcia

wzoru formularza

zawiadomienia o zaprzestaniu.wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta,
-

komunikat Nr 11/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie informowania przez podmioty
uprawnione do badania

sprawozdań

fmansowych o jednostkach z nimi

powiązanych

w przypadku

podwykonawstwa.

P r e z e s
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

a

Józef Król

9

r" ~~. ~ .

j){lJ61U!'\~16a.14g(.t I'lWYI ~(!,

KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW
PREZES
Y...cl:l-.~ENTÓW

apartament
WP

,,('I

,,., ,!

,~

[~~i3 :~ ~qrsza

Nasz znale NS-20130403- 004

~~G ifo".~~

v~1r.r

RachunkowQści

a, dnia 3 kwietnia 2013 r.

.. 1J.:~.2..G.1i:g
..................
-_
.......'"l'"-_._....

~

Pan

Janusz

Cichoń

Przewodniczący

Komisji Nadzoru Audytowego

Jarl1ASZ

3t~~ 9~k- ~tJ/taĆkCJ7/
w uzupeinienlu informacji przekazanych w piśmie o sygn. ZD-20130226-006 z dnia 26 lutego
2013 r., uprzejmie
2013

I'.

informuję iż

Krajowa Rada Bieglych Rewidentów na posiedzeniu w dniu 12 marca

w stosunku do 595 bieglych rewidentów, którzy nie

zawodowego w 2012 r,

podjęła

wywiązali się

obowiązku

doskonalenia

decyzje o:

przekazaniu do Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego listy
rewidentów, którzy w 2012
revvidentów, celem

z

I'.

nie

dopełnili obowiązku

wszczęcia postępowania

zawierającej

biegłych

113

doskonalenia zawodowego dla

biegłych

dyscyplinarnego wobec tych osób,

uznaniu w stosunku do .iednej osoby obowiązku obligatoryjnego doskonalenia zawodowego za
spełniony,

wysłaniu

pism

do

I 11

biegłych

obligatoryjnego szkoler,ia za 2012 r. w

rewidentów
bieżącym

nakazujące

uzupełnienie

zaległego

roku,

wysianiu do 364 bieglych rewidentów pisma z pouczeniem o obowiązku przestrzegania
ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o
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rewidentach i ich

samorządzie,

podmiotach

uprawnionych do badania sprawozdat'! finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr

g

..,.

biegłych

77, poz. 649, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2012 r. poz. 855) oraz uchwał Krajowej Rady
«I

~'g 3iegłych Rewidentów,

S.c

~ ej .,e względu na powzięcil~ in for!11acj i przez Biuro Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o
ł)c

~

§ ;mierci

3 biegłych rewid-el1l:Ó'" -- przekazaniu na posiedzenie Krajowej Rady Biegłych

';:: s:

~ ~ ~ewidelltów projektów uchwał

..tl
~

Vi

sprawie skreślenia z rejestru ww. osób z powodu śmierci

po otrzymaniu vfymaganych dokul11entpw).

u..;;.;;:...-----f'lodatkowo, z uwagi na fakt poinformowania Biura Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
o zgonie 2 z ww. 595 bieglych rc\videntów, poc\jęt6 decyzję o skreśleniu ww. osób z rejestru biegłych
rewidentów w dniu 11 marca 2013 r.

KRAJOWA IZBA BIEGLYCII REWIDENTÓW

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, tel. 22 637 30 81-83, faks 22 63730 84,
e-mail: sekretariat@kibr.org.pl, biuro@kibr.org.pl, http://www.kibr.org.pl

Jednocześnie,

w związku z przysłanym wnioskiem o skreślenie 1 osoby z ww. 595 biegłych

rewidentów, Krajowa Rada

Biegłych

Rewidentów

podjęła decyzję

skreśleniu

o

jej z rejestru

biegłych

rewidentów w dniu 11 marca 2013 r.

Informuję, iż

ponadto Krajowa Rada Bieglych Rewidentów

podjęła decyzję

o przekazaniu

do Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego listy zawierającej 8 biegłych rewidentów, którzy w 2011 r.
nie dopełnili obowiązku doskonalenia zawodowego dla bieglych rewidentów, celem wszczęcia
postępowania

dyscyplinarnego wobec tych osób.

Jednocześnie informuję, że

sprawozdal1 finansowych w 2012 r. z

przychody uzyskane przez podmioty upraW11lone do badania
tytułu

wykonywania

czynności

rewizji finansowej na podstawie

otrzymanych do dnia 21 marca br. poprawnie wypelnionych rozliczeó opłaty rocznej z tytułu nadzoru
za 2012 r., wynosi·ly: 688.616.403,15 zł, w tym przychody podmiotów wykonujących czynności
rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego: 543.752.795,19 zł.

Informuję również, że

do dnia 28 marca 2013 r. zostało przysłanych i zweryfikowanych 1.512

sprawozdaJl podmiotów uprawnionych do badania sprawozdal1 finansowych, co stanowi 89%
spodziewanej liczby wszystkich sprawozdaó. Na podstawie analizy wynika z nich, iż w 2012

l'. zostało

przeprowadzonych 28.259 badaó sprawozdaJ1 finansowych (obligatoryjnych 23.628 i fakultatywnych
4.631).

Krajowej Rady

Biegłych

Rewidentów

~

