Komunikat po X posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego
W dniu 26 października 2020 r. odbyło się X posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru
Audytowego (PANA)1. W posiedzeniu Rady Agencji uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Marcin Obroniecki – Prezes Agencji,
Justyna Adamczyk – Zastępca Prezesa Agencji,
Katarzyna Przewalska – Członek Rady Agencji,
Paweł Rudolf – Członek Rady Agencji,
Magdalena Wysocka – Członek Rady Agencji,
Joanna Wielgórska - Leszczyńska – Członek Rady Agencji,
Tomasz Janik – Członek Rady Agencji,
Piotr Kamiński – Członek Rady Agencji,
Jacek Fotek – Członek Rady Agencji.


Rada Agencji podjęła:
o uchwałę nr 23/I/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów nr 1107/15a/2020 z dnia 8 września 2020 r. w przedmiocie przyjęcia
Krajowego Standardu Badania 540 (Zmienionego) oraz przyjęcia zmian w uchwale w
sprawie krajowych standardów kontroli jakości, uchwale w sprawie krajowych
standardów badania oraz innych dokumentów, a także uchwale w sprawie krajowych
standardów przeglądu, krajowych standardów usług atestacyjnych innych niż badanie
i przegląd oraz krajowych standardów usług pokrewnych. (link)
Rada Agencji w zatwierdzonej uchwale dostrzegła nieścisłości i niekonsekwencje,
w szczególności polegające na przywoływaniu nieobowiązującego Kodeksu etyki
zawodowych księgowych, wydanie 2016, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr
2042/38/2018 KRBR z dnia 13 marca 2018 r., która utraciła moc na podstawie
postanowień przyjętej uchwały nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. Biorąc
jednak pod uwagę, że odniesienia do ww. Kodeksu nie mają charakteru normatywnego
– przepisy Kodeksu przywoływane są wyłącznie w celu zobrazowania zastosowania
norm ustanawianych standardami – Rada Agencji zdecydowała o zatwierdzeniu ww.
uchwały;
o uchwałę nr 24/I/2020 2020 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu
uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa:

W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie
członków Rady Agencji, posiedzenie odbyło się zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej
zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział
w posiedzeniu.
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od nr 1030/14a/2020 do nr 1032/14a/2020 z dnia 13 lipca 2020 r.,
od nr 1051/15a/2020 do nr 1055/15a/2020 z dnia 30 lipca 2020 r.,
od nr 1056/15a/2020 do nr 1057/15a/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r.,
nr 1059/15a/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 r.,
nr 1165/17a/2020 z dnia 12 października 2020 r.

Po dokonaniu analizy ww. uchwał nie znaleziono przesłanek do ich zaskarżenia,
na podstawie art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415), zwaną dalej
„ustawą”, do sądu administracyjnego.


Prezes Agencji przedstawił informację dotyczącą analiz, które nie wykazały,
aby zachodziły przesłanki do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 17 ust. 7 ustawy
w przedmiocie wpisów do rejestru biegłych rewidentów uchwał Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów od nr 1096/15a/2020 do nr 1097/15a/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r., a także
weryfikacji akt postępowania administracyjnego i postępowania kwalifikacyjnego
dotyczącego wpisu do rejestru biegłych rewidentów.



Zastępca Prezesa Agencji omówiła zagadnienia związane z przeprowadzaniem przez
Agencję kontroli firm audytorskich, w szczególności technologicznej organizacji kontroli
zdalnych.
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