Komunikat Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego dotyczący podania do publicznej
wiadomości informacji o orzeczeniu kary zakazu wykonywania czynności rewizji
finansowej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych na okres 3 lat
Polska Agencja Nadzoru Audytowego informuje, że prawomocną decyzją z dnia 31 lipca
2020 r., działając na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2009 r.
o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000, ze zm.), dalej „uobr“,
nałożyła na firmę audytorską „AUDYT“ Kancelaria Biegłego Rewidenta Irena Kwiecińska
nr ewid. 304, karę administracyjną zakazu wykonywania czynności rewizji finansowej na
okres 3 lat licząc od dnia 17 listopada 2020 r.
Podstawą nałożenia kary administracyjnej na „AUDYT“ Kancelaria Biegłego Rewidenta Irena
Kwiecińska były nieprawidłowości dotyczące:
1) sprawozdania P-11;
2) naliczenia i terminowości wnoszenia opłaty rocznej z tytułu nadzoru;
3) przyjętych zasad wewnętrznej kontroli jakości;
4) braku akceptacji zlecenia;
5) złożonych oświadczeń o niezależności i bezstronności kluczowego biegłego rewidenta;
6) przeglądu jakości zlecenia;
7) rozpoznania działalności badanej jednostki i kluczowych ryzyk;
8) rozpoznania i oceny prawdopodobieństwa nadużyć;
9) oceny zdolności kontynuacji działalności;
10) zapoznania się z zasadami przyjętej (przez badaną jednostkę) polityki rachunkowości;
11) rozpoznania systemu kontroli wewnętrznej;
12) opracowania strategii badania i określenia poziomu istotności;
13) opracowania programu badania;
14) badania zobowiązań warunkowych i roszczeń;
15) badania zdarzeń po dniu bilansowym;
16) korekt z badania sprawozdania finansowego;
17) kompletności i prawidłowości badanego sprawozdania finansowego;
18) kompletności i prawidłowości sprawozdania z działalności badanej jednostki;
19) kluczowych obszarów badania bilansu;
20) badania kluczowych obszarów rachunku zysków i strat;
21) zasadności wyrażonej opinii z badania sprawozdania finansowego;
22) raportu z badania sprawozdania finansowego;
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23) naliczonego wynagrodzenia za czynności rewizji finansowej.
Powyższe informacje zostały podane do publicznej wiadomości w związku z nałożeniem
przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego, na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 3 lit. d uobr kary
dodatkowej podania do publicznej wiadomości informacji o nieprawidłowościach
stanowiących podstawę nałożenia na „AUDYT“ Kancelaria Biegłego Rewidenta Irena
Kwiecińska kary zakazu wykonywania czynności rewizji finansowej na okres 3 lat oraz
o nałożeniu tej kary.
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