Komunikat
w sprawie niezbędnej weryfikacji wpisu podmiotu na listę firm audytorskich
przed podpisaniem umowy o badanie
W związku z powziętymi przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego informacjami
o wystąpieniu przypadków przeprowadzania badań sprawozdań finansowych przez biegłego
rewidenta, posiadającego status 1 „niewykonujący zawodu”, w imieniu podmiotu
gospodarczego do tego nieuprawnionego, tj. niebędącego firmą audytorską, Agencja podkreśla
jak ważna i niezbędna jest weryfikacja wpisu podmiotu na listę firm audytorskich przed
podpisaniem umowy o badanie.
Agencja przypomina, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415, ze
zm.) – dalej ustawa o biegłych rewidentach, biegły rewident wykonuje zawód w imieniu firmy
audytorskiej. Natomiast zgodnie z art. 46 ustawy o biegłych rewidentach, firmą audytorską jest
jednostka, w której badania sprawozdań finansowych przeprowadzają biegli rewidenci,
wpisana na listę, o której mowa w art. 57 ust. 1 ustaw o biegłych rewidentach, i prowadząca
działalność w jednej z form, o których mowa w art. 46 tej ustawy.
Lista firm audytorskich, o której mowa w art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach,
opublikowana na jest na stronie internetowej Agencji, pod adresem https://pana.gov.pl/.
Usługa wykonana przez biegłego rewidenta, o statusie „niewykonujący zawodu”, w imieniu
podmiotu gospodarczego innego niż firma audytorska nie stanowi, w myśl obowiązujących
przepisów prawa, usługi badania sprawozdania finansowego.
Należy przy tym zauważyć, że biegły rewident może wykonywać zawód jako osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek 2, jednak jego
firma musi być wpisana na listę firm audytorskich. Ważne jest również to, że biegły rewident
może wykonywać zawód po uprzednim zawiadomieniu Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
o podjęciu i formie wykonywania zawodu, a w szczególności o adresie i nazwie firmy
audytorskiej, w imieniu której będzie wykonywał zawód 3.
Sytuacja, w której usługa badania jest realizowana przez niewykonującego zawodu biegłego
rewidenta, którego jednoosobowa działalność gospodarcza nie jest wpisana na listę firm
audytorskich, może spowodować wiele poważnych konsekwencji prawnych i finansowych dla
jednostki, której sprawozdanie finansowe powinno zostać poddane ustawowemu badaniu.
Dlatego, aby uniknąć ww. sytuacji, niezbędne jest sprawdzenie przed podpisaniem umowy
o badanie, czy potencjalny zleceniobiorca widnieje na liście firm audytorskich, prowadzonej
przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego. Kluczowa jest również weryfikacja w rejestrze
biegłych rewidentów prowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów 4, statusu
biegłego rewidenta, który ma przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego.
Status biegłego rewidenta jest opublikowany w Rejestrze biegłych rewidentów, prowadzonym przez Krajową
Radę Biegłych Rewidentów, na stronie internetowej https://www.pibr.org.pl/.
2 Patrz art. 3 ust. 2 pkt 1 w powiązaniu z art. 46 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach.
3 Patrz art. 3 ust. 4 ustawy o biegłych rewidentach.
4 https://www.pibr.org.pl/pl/search/auditor?biegli=1
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