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Misja  i wizja

Komisji  Nadzoru  Audytowego

Misja

Opierając  się  na  profesjonaLnej  wiedzy  i doświadczeniu,

sprawdzonej  metodologii  i międzynarodowych  standardach,

Komisja  Nadzoru  Audytowego  sprawuje  niezależny  nadzór  nad

biegłymi  rewidentami,  firmami  audytorskimi  i samorządem

zawodowym  biegŁych  rewidentów.

Komisja  Nadzoru  Audytowego  dba  o prawidŁowe

przeprowadzanie  przez  biegłych  rewidentów  badań  sprawozdań

finansowych,  w  szczególności  kluczowych  jednostek

gospodarczych.

Wizja

Komisja  Nadzoru  Audytowego  koncentruje  swoje  dziaŁania

na budowie  zaufania  do informacji  finansowej.

Działając  w interesie  publicznym  Komisja  Nadzoru  Audytowego

dąży  do zapewnienia  najwyższej  jakości  i rzeteLności  badań

sprawozdań  finansowych.

W ten  sposób  Komisja  Nadzoru  Audytowego  przyczynia  się

do ochrony  interesów  inwestorów,  prawidŁowości  dziaŁalności

kluczowych  jednostek  gospodarczych  oraz  bezpieczeństwa

obrotu  gospodarczego.
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Wprowadzenie

Rok  2019  byt  drugim  pełnym  rokiem  operacyjnej  działalności  Komisji  Nadzoru

Audytowego  (KNA)  po zmianach  jakie  nastąpiły  w 2017  roku  w zakresie polskiego systemu

nadzoru  publicznego  nad biegŁymi  rewidentami  i firmami  audytorskimi. Za kluczowe

obszary  działań  KNA  w 2019  roku  naLeży  w szczególności  uznaĆ:

ffl prowadzenie  postępowań  administracyjnych  oraz  postępowań  dyscypLinarnych

wobec  biegłych  rewidentów;

ii  prowadzenie  działań  nadzorczych  wobec  PoLskiej  Izby Biegłych Rewidentów (PIBR)

oraz  jej  organÓw;

s współpracazfirmamiaudytorskimiwzwiązkuzichobowiązkamisprawozdawczymi

wobec  KNA;

ii  współpraca  z innymi  organami  krajowymi  oraz  zagranicznymi  organami nadzoru

audytowego.

Kluczowym  obszarem  działania  KNA w 2019  roku  była  kontynuacja rozpoczętych

w poprzednim  roku  czynności  w zakresie  kontroli  w firmach  audytorskich.  Podjęte

zostały  działania  w zakresie  przygotowania  i reaLizacji  kontroli przeprowadzanych

bezpośrednio  przez  KNA:

przyjęto  plan  kontroLi  firm  audytorskich  przeprowadzających  badania  ustawowe

sprawozdań  finansowych  JZP  za 2019/2020  r. (roczny  pLan kontroLi  obejmuje  okres

od 1 lipca  danego  roku  do 30 czerwca  roku  następnego);

zaktualizowano  Procedury  KontroLi  Komisji  Nadzoru  Audytywnego;

W  ramach  swojej  właściwości  KNA  prowadziła  postępowania  administracyjne

wpierwszej  instancji  w  stosunku  do  firm  audytorskich  badających  JZP  oraz

postępowania  w drugiej  instancji  w  zakresie  odwołań  od uchwał  Krajowej  Rady  Biegłych

Rewidentów  (KRBR)  oraz  z wniosków  o ponowne  rozpatrzenie  sprawy.  Ponadto  KNA

prowadziŁa  postępowania  dyscyplinarne  w sprawach  przewinień  dyscyplinarnych

popeŁnionych  przez  biegŁych  rewidentów  w związku  z badaniem  JZP.

KNA monitorowała  działania  KRBR, organu  PIBR, w zakresie  zarówno  przyjmowania

kluczowych  regulacji  jak  i prowadzenia  postępowań.  Nadzór  obejmowaŁ  m.in.  standardy

wykonywania  zawodu  biegŁego  rewidenta,  postępowanie  kwalifikacyjne  dLa kandydatów

na biegŁych  rewidentów,  postępowania  w sprawie  wpisów  i skreśleń  biegŁych  rewidentów

i firm  audytorskich  oraz  doskonaLenie  zawodowe  biegŁych  rewidentów.
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W ramach  wykonywania  zadań  z zakresu  nadzoru  publicznego  KNA wspÓłpracowaŁa

z Komisją  Nadzoru  Finansowego  (KNF),  w szczególności  w zakresie  identyfikacji  przez

Urząd  KNF JZP na potrzeby  realizacji  zadań  nadzorczych  oraz  w zakresie  wymiany

informacji.  W celu  zwiększania  efektywności  wspóŁpracy  zostały  podjęte  dziatania

zmierzające  do zawarcia  porozumienia  między  obydwoma  organami.  Porozumienie  to

zawarto  29 listopada  2019  r.

KNA prowadziła  współpracę  międzynarodową  na poziomie  globalnym  jako  członek

Międzynarodowego  Forum  Niezależnych  Regulatorów  Audytu,  na poziomie  europejskim

jako  czŁonek  Komitetu  Europejskich  OrganÓw  Nadzoru  Audytowego  oraz  w formie  reLacji

dwustronnych  z organami  nadzoru  pubLicznego  z innych  krajów.

Z dniem  12  września  2019  r.  wszedŁ  w  życie  art.  12 ustawy  z  dnia  19  lipca

2019 r. o zmianie ustawy  o biegłych rewidentach,  firmach  audytorskich  oraz nadzorze

publicznym  oraz  niektórych  innych  ustaw,  zgodnie  z ktÓrym,  został  utworzony  nowy

organ  nadzoru  publicznego  nad biegłymi  rewidentami  i firmami  audytorskimi  - PoLska

Agencja  Nadzoru  Audytowego.  Nowo  powstała  Agencja  jest  państwową  osobą

prawną  wchodzącą  w skład  sektora  finansów  publicznych.

Agencja  będzie  wykonywała  zadania  dotychczas  realizowane  przez  KNA. Przejmie  też

część  zadań  samorządu  biegłych  rewidentów.  Do  głównych  zadań  Agencji  będzie

należaŁo:  przeprowadzanie  kontroli  planowych,  doraźnych  i tematycznych,  dochodzeń

dyscypLinarnych  oraz  postępowań  administracyjnych  w zakresie  badań  ustawowych,

usług  atestacyjnych  innych  niż badania  ustawowe  oraz  usŁug pokrewnych  objętych

standardami  wykonywania  zawodu,  zarówno  w  firmach  audytorskich  badających  JZP,  jak

i w firmach  audytorskich  badających  jednostki  inne  niż  JZP. Agencja  będzie  rÓwnież

prowadzita  listę  firm  audytorskich,  a tym  samym  dokonywała  wpisów  i skreśleń  firm

audytorskich.

Agencja  stanie  się  w pełni  operacyjna  i rozpocznie  realizację  swoich  zadań  nadzorczych

od 1 stycznia  2020  r.,  a KNA  zakończy  swoją  działalność  z dniem  31 grudnia  2019  r.
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Wykaz  skrótów

SKRÓT

AQI

CEAOB

ESMA

GPW

IAASB

IFAC

IFIAR

JZP

KE

KKN

KKR

KNA

KNF

Komisja

Egzaminacyjna

KRBR

KRD

KSD

ROZWINIĘCIE

Audit  Quaiity  Indicators

Wskaźniki  jakości  audytu

Committee  of European Auditing  Oversight Bodźes

Komitet  Europejskich  OrganÓw  Nadzoru  Audytowego

European  Securities  and  Markets  Authority

Europejski  Urząd  Nadzoru  GiełdiPapierów  Wartościowych

GieŁda  PapierÓw  Wartościowych  w Warszawie  S.A.

International  Auditing  and  Assumnce  Standards  Board

Rada  Międzynarodowych  Standardów  Rewizji  Finansowej

iUsług  Atestacyjnych

International  Federation of Accountants

Międzynarodowa  Federacja  Księgowych

International  Forum of Independent  Audit  Regulators

/ń'iędzynarodowe  Forum  Niezależnych  Regulatorów  Audytu

Jednostki  zainteresowania  publicznego

Komisja  Europejska

Krajowa  Komisja  Nadzoru

Krajowa  Komisja  Rewizyjna

Komisja  Nadzoru  Audytowego

Komisja  Nadzoru  Finansowego

Komisja  Egzaminacyjna  dla  kandydatów  na biegłych

rewidentów

Krajowa  Rada  BiegŁych  Rewidentów

Krajowy  Rzecznik  Dyscyplinarny

Krajowy  Sąd Dyscyplinarny
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MF Ministerstwo  FinansÓw

KSKJ I Krajowy  Standard  Kontroli  Jakości  1

KSB Krajowe  Standardy  Badania

ODZ Obligatoryjne  doskonalenie  zawodowe

PCAOB Public  Company  Accounting  Oversight  Board

Rada  Nadzoru  Księgowości  SpÓtek  Publicznych

PIBR Polska  Izba  BiegŁych  Rewidentów

Rozporządzenie  UE

nr  537/2014

Rozporządzenie  UE nr  537/2014  ws. szczegółowych  wymogów

dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych
jednostek  interesu  publicznego,  uchylające  decyzję  Komisji

2005/909/WE

SKOK Spółdzielcze  kasy  oszczędnościowo-kredytowe

SWKJ System  wewnętrznej  kontroli  jakości

UE Unia  Europejska

Ustawa  o biegłych

rewidentach

Ustawo  z dnia  1l  maja  2017  r.  o biegłych  rewidentach,

firmach  audytorskich  oraz nadzorze publicznym
(Dz. U. poz.  1089  z pÓŹn. zm.  )

Poprzednia  ustawa

o biegłych

rewidentach

Ustawa  z dnia  7 maja  2009  r. o biegłych  rewidentach  iich

samorządzie,  podmiotach  uprawnionych  do badania

sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
(Dz. U. z 2016  r. poz.  1000  z późn.  zm.  )

Ustawa

o mchunkowości

Ustawa  o rachunkowości  z  dnia  29  września  1994  r.

(Dz.U.  z 2019  r. poz.  351 )
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1.  Opis  systemu  nadzoru  publicznego

nad  biegłymi  rewidentami,  firmami

audytorskimi  i jednostkami

zainteresowania  publicznego

W 2017  roku  w wyniku  wdrożenia  w Polsce  reformy  przeprowadzonej  w caŁej  Unii

Europejskiej  nastąpiŁa  zmiana  systemowa  w zakresie  nadzoru  pubLicznego.  Rok  2019  byŁ

drugim  pełnym  okresem  stosowania  nowych  regulacji.  W wyniku  zmian  Kom'isja  Nadzoru

Audytowego  objęła  kontrolami  firmy  audytorskie  w  zakresie  badań  ustawowych

jednostek  zainteresowania  publicznego.  Natomiast  samorząd  zawodowy  biegŁych

rewidentów  realizuje  zadania  w pozostałym  zakresie,  to  jest  w odniesieniu  do czynności

rewizji  finansowej  innych  niż  badania  ustawowe  sprawozdań  finansowych  JZP.

Zmiany  miaŁy  na celu  wzrost  niezależności  nadzoru  od środowiska  biegłych  rewidentów

f firm  audytorskich,  a tym  samym  miały  przyczynić  się  do wzrostu  jakości  badań

sprawozdań  finansowych.  KNA  w ramach  systemu  zapewniania  jakości  prowadzi  dziaŁania

prewencyjne,  które  mają  zapobiec  wystąpieniu  nieprawidłowości  oraz  działania

interwencyjne  w przypadku  zaistnienia  nieprawidłowości.

Po wprowadzonych  w 2017  roku  zmianach,  organy  PIBR pozostały  ważnym  elementem

systemu  nadzoru  w związku  z zadaniami  dotyczącymi  kontroli  i postępowań  wobec

biegłych  rewidentówifirm  audytorskich  w zakresie  czynności  rewizji  finansowej  innych

niż badania  ustawowe  sprawozdań  finansowych  JZP. Samorząd  zawodowy  kontynuuje

również  zadania  związane  z  przyjmowaniem  systemowych  reguLacji  dla  biegłych

rewidentów,  w szczególności  krajowych  standardów  wykonywania  zawodu.

KoLejny  eLement  systemu  nadzoru  publicznego  stanowi  KNF,  której  zadaniem  jest  nadzór

nad  stosowaniem  przez  JZP przepisÓw  dotyczących  komitetÓw  audytu  oraz  wyboru  firm

audytorskich  do badania  ustawowego.
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Obecny  system  nadzoru  publicznego  nad biegłymi  rewidentami,  firmami  audytorskimi

iJZP'  przedstawia  poniższy  schemat.
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Zgodnie  z obecną  definicją  zawartą  w art.  2 pkt  9 ustawy  o biegłych  rewidentach  JZP są:

s emitenci  papierów  wartościowych  dopuszczeni  do obrotu  na rynku  regukowanym  państwa  UE, mający  siedzibę

w Polsce,

ii  banki  krajowe,  oddziaŁy  instytucji  kredytowych  ioddziały  banków  zagranicznych,

ii  zaklady  ubezpieczeń  izakłady  reasekuracji  oraz  główne  oddziaŁy  i oddziały  zakładów  ubezpieczeń  i zakiadÓw

reasekuracji,

s instytucje  pieniądza  elektronicznego  i krajowe  instytucje  płatnicze  speŁniające  kryteria  dużej  jednostki,

a otwarte  fundusze  emerytakne,  dobrowolne  fundusze  emerytakne  oraz  powszechne  towarzystwa  emerytalne,

ii  fundusze  inwestycyjne  otwarte,  specjalisty«ne  fundusze  inwestycyjne  otwarte  oraz  publiczne  fundusze

inwestycyjne  zamknięte,

a towarzystwa  funduszy  inwestycyjnych,  ktÓre  na koniec  danego  roku  obrotowego  oraz  na koniec  roku  obrotowego

poprzedzającego  dany  rok obrotowy,  zarządzały  aktywami  o wartości  nie mniejszej  niż 10 mkd zŁ oraz  które

zanądzaŁy  funduszami  posiadającymi  łącznie  nie  mniej  niż  30 tys.  rejestrów  otwartych  dla  uczestników,

a podmioty  prowadzące  działalność  maklerską,  ktÓre  na koniec  danego  roku obrotowego  oraz  na koniec  roku

obrotowego  popnedzającego  dany  rok  obrotowy  posiadaŁy  na  rachunkach  klientów  aktywa  o wartości

nie  mniejszej  niż  10  mld  zl lub  zarządzały  aktywami  o wartości  nie  mniejszej  niż  10 mld  złijednocześnie  posiadały

minimum  10 tys.  klientÓw,

spółdzielcze  kasy  oszczędnościowo-kredytowe  spełniające  kryteria  dużej  jednostki.
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1.1.  Opis  zadań  Komisji  Nadzoru  Audytowego

Komisja  Nadzoru  Audytowego2  jest  organem  nadzoru  publicznego  nad  biegŁymi

rewidentami,  firmami  audytorskimiiPIBR.  KNA zostaŁa  utworzona  w 2009  r.

KNA dziaŁa na podstawie  ustawy  o biegłych  rewidentach  oraz  jest  organem  właściwym

w zakresie  reatizacji  zadań  określonych  w rozporządzeniu  UE nr 537/2014,  w zakresie

niezastrzeżonym  dla  innych  organÓw.

W sktad  KNA wchodzi  9 czŁonków  powołanych  przez

Ministra  Finansów  na 4-1etnią  kadencję.

KNA dziaŁa  na  posiedzeniach,  które  odbywają  się  co

najmniej  raz w miesiącu.

Do zadań  KNA należy  w szczegÓlności  (art.  90 ust. 1

ustawy  o biegłych  rewidentach):

naczÓr  -

sprawowanie  nadzoru  nad

biegłymi  rewidentami  i

firmami  audytorsk'imi:

prowadzenie  wobec  biegłych  rewidentów  postępowań  wyjaśniających,

dochodzeń  dyscyplinarnych  oraz  występowanie  jako  oskarżycieL  przed  sądami

w sprawach  przewinień  dyscyplinarnych  popełnionych  w związku  z badaniem

2 Więcej o KNA na stronie łnternetowei: www.kna.gov.pl.
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ustawowym  JZP,

prowadzenie  wobec  firm  audytorskich  postępowań  administracyjnych  w sprawie

naŁożenia  kary  w  przypadku  nieprawidŁowości,  w szczególności  wykrytych

podczas  kontroli;

sprawowanie  nadzoru  nad  PIBR:

zatwierdzanie  uchwał  organów  PIBR w przypadkach  określonych  w ustawie,

zaskarżanie  do sądu  administracyjnego  uchwaŁ  organów  PIBR w przypadkach

określonych  w ustawie,

rozpatrywanie  odwołań  od uchwał  organów  PIBR, do których  mają  zastosowanie

przepisy  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  - Kodeks  postępowania

administracyjnego  (Dz. U. z 2018  r. poz.  2096  z późn.  zm.),

zatwierdzanie  sporządzanych  przez  KKN  rocznych  pLanów  kontroLi  firm

audytorskich  w zakresie  dotyczącym  czynności  rewizji  finansowej  innych  niż

badania  ustawowe  JZP,

uczestniczenie  w kontroLach  KKN (pLanowych  idoraŹnych);

prowadzen'ie  współpracy  międzynarodowej,  w  szczegóLności  z  Komisją

Europejską  oraz  organami  nadzoru  z innych  państw  UE oraz  państw  trzecich,

a także  poprzez  koordynację  na poziomie  UE działań  w ramach  CEAOB;

monitorowanie  rynku  w zakresie  ustug  świadczonych  przez  biegtych  rewidentów

ifirmy  audytorskie.

Do zadań  KNA naLeży  także  nadzór  nad:

- działa(nością  firm  audytorskich  zatwierdzonych  w innym  niż  Polska  państwie

UE wpisanych  na listę  prowadzoną  przez  PIBR (art.  203 ust.  1 ustawy  o biegłych

rewidentach);

działalnością  jednostek  audytorskich  pochodzących  z  państwa  trzeciego

wpisanych  na listę  prowadzoną  przez  KNA (art.  207 ust. 1 ustawy  o biegłych

rewidentach).
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1.2.  Opis  zadań  Polskiej  Izby  Biegłych  Rewidentów

Polska  Izba  BiegŁych  Rewidentów  (do  20 czerwca  2017 r.  Krajowa  Izba  BiegŁych

Rewidentów)3  jest  samorządem  zawodowym  zrzeszającym  wszystkich  biegŁych

rewidentów  w Polsce.  PIBR zostaŁa  utworzona  w 1992  r.

PIBR dziaŁa  na podstawie  ustawy  o biegłych  rewidentach.

Organami  PIBR są:

ii  Krajowy  Zjazd  BiegŁych  Rewidentów;

n Krajowa  Rada  Biegłych  Rewidentów;

s Krajowa  Komisja  Nadzoru;

s Krajowa  Komisja  Rewizyjna;

s Krajowy  Sąd Dyscyp(inarny;

s Krajowy  Rzecznik  Dyscyplinarny.

Do zadań  PIBR należy  w szczególności  (art.  25 ustawy  o biegłych  rewidentach):

ag

3 Więcej o PIBR na stronie internetowej:  www.pibr.orą.pl.
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standardów  wykonywania

zawodu  oraz  zasad  etyki

zawodowej  ;

sprawowanie  nadzoru  nad

biegłymi  rewidentami

i firmami  audytorskimi:

przeprowadzanie  kontroLi

w firmach  audytorskich

w zakresie  czynności

rewizji  finansowej  innych

niż  badania  ustawowe

JZP,

prowadzenie  postępowań

dyscyplinarnych

przeciwko  biegŁym

rewidentom  w zakresie

KKN  i

praęownicy

Btuta  PIBR

kontrole

ppstępowania

ws.  nałożenia

woŁec  biśgtych

rewidenhSw

mó6ec  afirńi

audytorskich

li

czynności  rewizji  finansowej  innych  niż  badania  ustawowe  JZP,

prowadzenie  postępowań  administracyjnych  wobec  firm  audytorskich

w sprawie  nałożenia  kary  w przypadku  nieprawidŁowości,  w szczegóLności

wykrytych  podczas  kontroli;

współdziałanie  w kształtowaniu  zasad  rachunkowościirewizji  finansowej.

Zadania  w zakresie  ustanawiania  standardów  wykonywania  zawodu  i zasad  etyki

zawodowej  oraz  w zakresie  sprawowania  nadzoru  nad biegłymi  rewidentami  ifirmami

audytorskimi  powierzone  są PIBR do reaLizacji  w ramach  nadzoru  publicznego.

Istotne  znaczenie  w  systemie  nadzoru  publicznego  odgrywa  również  Komisja

Egzaminacyjna  dla kandydatów  na biegŁych  rewidentów,  powoŁywana  przez  Ministra

Finansów.  W jej  skŁad wchodzi  19 osób.  Do zadań  Komisji  Egzaminacyjnej  należy

w szczegóLności  (art.  12 ustawy  o biegłych  rewidentach):

ustaLanie  pytań  testowych  i zadań  sytuacyjnych  oraz  przygotowywanie  zestawów

egzaminacyjnych  na poszczegÓlne  egzaminy,  w tym  egzamin  dyplomowy;

przeprowadzanie  egzaminów  dla kandydatów  na biegłych  rewidentów,  w tym

egzaminu  dyplomowego;

m



stwierdzanie  zaliczenia  egzaminów  z wiedzy;

spełnienia  warunków  dotyczących  praktyki  w zakresie  rachunkowości,  aplikacji

w firmie  audytorskiej,  doświadczenia  zawodowego;

rozpatrywanie  odwołań  od wyników  egzaminów.
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2. Systemowe  działania  Kffimisji  Nadzoru

Audytowego  i dotyczące'  biegłych

rewidentów i firm audyńorskichI

2.1.  Działania  w  zakresie  kontroli  w  firmach

audytorskich

2019  rok  był  koLejnym  rokiem  sprawowania  przez  KNA  bezpośredniego  nadzoru

pubLicznego  nad firmami  audytorskimi  i biegłymi  rewidentami  przeprowadzającymi

badania  ustawowe  sprawozdań  finansowych  JZP. W omawianym  okresie  KNA podjęŁa

następujące  działania  związane  z reaLizacją  ustawowych  zadań:

przyjęła  następujące  uchwały,  dotyczące  kontroli  firm  audytorskich  podlegających

nadzorowi  KNA:

uchwaŁę  z dnia  13 maja  2019 r. w sprawie  pLanu kontroli  KNA 2019/2020,

uchwałę  z dnia  7 sierpnia  2019 r. zmieniającą  uchwałę  w sprawie  procedur

kontroli  KNA,

uchwatę  z dnia  23 października  2019 r. w sprawie  zmiany  uchwaŁy  w sprawie

procedur  kontroLi  Komisji  Nadzoru  Audytowego

w ramach  sprawowanego  nadzoru  nad zadaniami  realizowanymi  przez  samorząd

zawodowy  w zakresie  przeprowadzania  kontroli  w firmach  audytorskich:

a) zatwierdziła  uchwatę  KKN Nr 70/78a/2019  z dnia  25 kwietnia  2019 r. w sprawie

przyjęcia  pLanu kontroli  na rok  2019;

b) rozpatrzyła  uchwatę  KKN Nr 71/79/2019  z dnia 8 maja  2019 r. w sprawie

procedur  kontroli  innych  ustug  niż badania  ustawowe  sprawozdań  finansowych

2.2.  Działania  w  zakresie  standardów

wykonywania  zawodu,  standardów  kontroli

jakości  i zasad  etyki  zawodowej  biegłych

rewidentów

W 2019  r. KNA prowadziła  następujące  dziaŁania  związane  z realizacją  ustawowych

zadań:
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kontynuowała  monitorowanie  działań  KRBR w zakresie  dostosowania  uchwał  do

przepisów  ustawy  w zakresie  krajowych  standardów  rewizji  finansowej,  zasad

wewnętrznej  kontro(i  jakościizasad  etyki  zawodowej  biegłych  rewidentÓw.  Proces

ten  zostaŁ  zakończony  w 2019  r. ;

kontynuowaŁa  monitorowanie  działań  KRBR w zakresie  dostosowania  krajowych

standardów  do  aktualnie  obowiązujących  standardów  wydanych  przez  IAASB;.

Proces  ich  zatwierdzania  został  zakończony  w 2019  r. ;

kontynuowała  mon'itorowanie  dz'iaŁań  KRBR  w  zakresie  tworzenia  krajowego

standardu  usług  pokrewnych  4401  PL;

zatwierdziŁa  następujące  uchwały  KRBR:

uchwałę  z dnia  9 stycznia  2019  r. w  sprawie  krajowych  standardów  badania  (800(Z),

805(Z),  810(Z));

uchwałę  z dnia  21 marca  2019  r. w sprawie  krajowych  standardów  badania  oraz

innych  dokumentÓw;

uchwałę  z dnia  8 kwietnia  2019  r. w sprawie  krajowych  standardów  przeglądu,

krajowych  standardów  usług  atestacyjnych  innych  niż badanie  i przegląd  oraz

krajowych  standardów  ustug  pokrewnych;

uchwałę  z dnia  7 maja  2019  r. w sprawie  zmiany  uchwały  w sprawie  krajowych

standardów  badania  oraz  innych  dokumentów;

uchwałę  z dnia  17 maja  2019  r. w sprawie  krajowego  standardu  usług  pokrewnych

4401  PL;

uchwałę  z dnia  15 Lipca  2019  r.  w sprawie  zmiany  uchwaty  w sprawie  krajowego

standardu  usług  pokrewnych  4401  PL;

przedstawita  zastrzeżenia  do następujących  uchwał  KRBR:

uchwały  z dnia  16 października  2018  r. w sprawie  krajowych  standardÓw  badania

oraz  innych  dokumentów;

uchwały  z dnia 9 listopada  2018  r. w sprawie  krajowych  standardów  przeglądu,

krajowych  standardów  usług atestacyjnych  innych  niż badanie  i przegląd  oraz

krajowych  standardów  usług  pokrewnych;

uchwaŁy z dnia 18 grudnia  2018  r. w sprawie  krajowego  standardu  usług  pokrewnych

4401  PL;

Z mocy  prawa  zatwierdzona  została  uchwaŁa  KRBR  z dnia  25 marca  2019  r. w  sprawie

zasad  etyki  zawodowej  biegłych  rewidentÓw.
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2.3.  Działania  w  zakresie  obligatoryjnego

doskonalenia  zawodowego  biegłych

rewidentów

W 2019  r. KNA podjęta  następujące  dziatania  związane  z reaLizacją  ustawowych  zadań

z zakresu  obligatoryjnego  doskonalenia  zawodowego  dLa biegtych  rewidentów:

przedstawiŁa  zastrzeżenia  do uchwały  z dnia  22 Lutego  2019 r. w sprawie  zakresu

tematycznego  obLigatoryjnego  doskonalenia  zawodowego  dLa biegŁych  rewidentów

w 2020  r. ;

zatwierdziła  uchwałę  z dnia 2 lipca  2019 r.  w sprawie  zakresu  tematycznego

obligatoryjnego  doskonalenia  zawodowego  dla  biegłych  rewidentów  w 2020  r.

2.4.  Działania  w  zakresie  postępowania

kwalifikacyjnego  dla  kandydatów  na  biegłych

rewidentów

W  2019  r.  KNA  zatwierdziŁa  następujące  uchwaŁy  KRBR,  podjęte  w

porozumieniu  z  Komisją  Egzaminacyjną  dotyczące  postępowania

kwalifikacyjnego  dLa kandydatów  na biegŁych  rewidentów:

s uchwałęzdnia12Lutego2019r.wsprawiesposobuitrybuarchiwizacjiprzez

Komisję  Egzaminacyjną  dokumentów  postępowania  kwaLifikacyjnego  dla

kandydatów  na biegłych  rewidentÓw;

s uchwałę  z dnia  12 kwietnia  2019  r. w sprawie  terminów  przeprowadzania

egzaminów  z wiedzy  dla  kandydatów  na biegtych  rewidentÓw.

2.S.  Działania  w  zakresie  wskaźników  jakości

audytu

KNA realizując  plan  działania  na rok 2019 w zakresie  procesu  przygotowawczego  do

wdrożenia  w Polsce  wskaźników  jakości  badania  (AQI - Audit  Quality  Indicators)

kontynuowaŁa  przegLąd  dobrych  praktyk  wzakresie  stosowania  przez  firmy

audytorskie  AQI. Przegląd  zostaŁ przeprowadzony  na podstawie  analizy  wybranych
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sprawozdań  z przejrzystości  22 z 74 firm  audytorskich  znajdujących  się  na wykazie

firm  audytorskich  przeprowadzających  badania  ustawowe  w JZP w 2018  r. Do analizy

w 2019  r. wybrano  3 firmy  audytorskie  z grupy  B (tj.  wskaźnik  wynagrodzenia  danej

firmy  audytorskiej  z tytuŁu  badań  ustawowych  na  rzecz  JZP  w  stosunku  do

wynagrodzenia  z tego tytuŁu  uzyskanego  przez  wszystkie  firmy  audytorskie  jest

większy  lub równy  1%inie  przekracza  15%) oraz  19 firm  audytorskich  z grupy  C (tj.

ww.  wskaźnik  jest  mniejszy  niż 1%). AnaLiza  30% spośród  pubLikacji  sprawozdań  z

przejrzystości  firm  audytorskich  widniejących  na  wykazie  wskazuje,  iż  firmy

audytorskie  z ww.  grup deklarują  prowadzenie  ustawicznego  procesu  podnoszenia

jakości  bez przywołania  jakichkolwiek  mierników  stosowanych  do jej  oceny.  Z treści

przeanalizowanych  sprawozdań  z przejrzystości  wynika,  że  firmy  audytorskie

koncentrują  się  głównie  na opisach  stosowanego  wewnętrznego  systemu  kontroli

jakości.

Powyższe  może  być  efektem  wielu  czynników,  m.in.  :

firmy  audytorskie  badające  JZP  nie  wypracowały  jeszcze  praktyk'i

informowania  rynku  ostosowanych  przez  siebie  miernikach  i wynikach

monitorowania  wewnętrznego  systemu  kontroLi  jakości  badań,

braku  odpowiednich  zasobów  i narzędzi  analitycznych  (szczególnie  wśród

małych  firm  audytorskich),

braku  dobrych  praktyk  w zakresie  stosowania  mierników  jakości.

Prowadzony  dotychczas  przez  KNA monitoring  rynku  w zakresie  możliwości  wdrożenia

AQI w Polsce  oraz  wnioski  z obserwacji  międzynarodowych  trendów  w tym  obszarze

będą  stanowić  bazę  do daLszych  prac  systemowych  w ramach  Agencji.

2.6.  Wykonywanie  zadań  sprawowania  nadzoru

publicznego  nad  działalnością  PIBR

W 2019 r. KNA w ramach  wykonywania  zadań  sprawowania  nadzoru  pubLicznego  nad

działalnością  podejmowała  w szczegóLności  następujące  dziaŁania  ocharakterze

systemowym  wobec  organÓw  PIBR:

nieuzasadnionych  przypadków  przedłużania  postępowania  administracyjnego  czy

wszczynania  postępowania  w  terminie  mającym  wpływ  na  wystąpienie

przedawnienia;

wyjaśnienia  w kwestii  prowadzenia  postępowań  kontroLnychiadministracyjnych  na

styku  poprzedniej  ustawy  o biegłych  rewidentach  iobecnej  ustawy  o biegŁych

rew'identach,

wystąpiŁa  do KRBR z prośbą  o podjęcie  działań  mających  na celu  wyjaśnienie

zauważonych  nieprawidłowości  wobec  firm  audytorskich,
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KNA podjęła  również  uchwaty  zwracające  się z prośbą  o podjęcie  przez  organy  PIBR

uchwał  w  określonych  sprawach  należących  do  ich właściwości,  wyznaczając

jednocześnie  termin  nie krótszy  niż 30 dni na ich podjęcie.  Przyktadowo  KNA

wezwała  KKN,  na  podstawie  art.  104  ustawy,  do  podjęcia  uchwały  w

sprawie  określenia  procedur  kontroli  usług  objętych  krajowymi  standardami

wykonywania  zawodu  innych  niż badania  ustawowe  oraz  przedstawiŁa  komunikat

dotyczący  realizacji  przez  Krajową  Radę BiegŁych  Rewidentów  i Krajową  Komisję

Nadzoru  obowiązku  określenia  zakresu  i procedur  tych  kontroli,

KNA występowaŁa  również  do KRBR w celu  wzmocnienia  nadzoru  publicznego  nad

biegłymi  rewidentami  i firmami  audytorskimi  w  związku  z prowadzonymi

postępowaniami  administracyjnymi  przez  Krajową  Radę  Biegtych  Rewidentów,

które  to dziaŁania  miały  na ceLu usprawnienie  reaLizacji  zadań  KRBR oraz  KNA w

ramach  sprawowanego  nadzoru  pośredniego.
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3. Działania  w  zakresie  współpracy

Komisji  Nadzoru  Audytowego  i Komisji

Nadzoru  Finansowego

ReaLizacja  zadań  KNA oraz  zadań  KNF w zakresie  nadzoru  nad  biegŁymi  rewidentami

ifirmami  audytorskimi  przeprowadzającymi  badania  sprawozdań  finansowych  JZP

oraz  w  zakresie  nadzoru  nad  JZP  wymaga  wspóŁpracyikoordynacji  dziaŁań  między  KNA

i KNF.  W  ramach  wykonywania  zadań  z zakresu  nadzoru  publicznego  KNA

współpracowaŁa  z KNF,  w szczególności  w zakresie:

w  związku  z informacjami  o możliwych  nieprawidŁowościach

w przeprowadzeniu  badań  ustawowych  JZP;

przygotowania  w 2019  r. sprawozdania  z monitorowania  rynku  na podstawie

art.  27  rozporządzenia  UE nr  537/2014.  KNF  dotyczy  część  wzakresie

monitorowania  działalności  komitetów  audytu;

sporządzenia  przez  Urząd  KNF corocznego  wykazu  JZP na potrzeby  realizacji

zadań  KNA;

podpisanego  porozumienia  między  KNAiKNF;

bieżącej wymiany informacji  o sprawach związanych  z wykonywamem przez

biegłych rewidentów i firmy audytorskie czynności rewizji finansowej

w  jednostkach  nadzorowanych  przez  KNF.

KNA w 2019  r. podjęła  działania  mające  na ceLu zawarcie  porozumienia  o wymianie

informacji  z KNF. Porozumienie  zostało  podpisane  w dniu  29 listopada  2019  r. W

porozumieniu  okreśLono  zasady  przekazywania  dokumentówiinformacji,  o których

mowa  w art.  1 7b ustawy  o nadzorze  nad  rynkiem  finansowym,  w  zakresie  niezbędnym

do wykonywania  ustawowych  zadań  KNAi  KNF.
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4  Nadzór  publiczny  nad  biegłymi

rewidentami  i firmami  audytorskimi

w  zakresie  badań  sprawozdań

finansowych  jednostek

zainteresowania  publicznego

4.1.  Dzipłpnia  w  zakresie  kontroli  w  firmach

audytorskich

W 2019  r.  KNA realizowata  trzyletni  cykl,  rozpoczęty  w 2017  r.,  przeprowadzania

kontroli  planowych  w firmach  audytorskich  przeprowadzających  badania  ustawowe

sprawozdań  finansowych  jednostek  zainteresowania  publicznego  (JZP).  W  celu

zaplanowaniaiprzeprowadzenia  kontroli,  KNA  skierowała  do firm  audytorskich  objętych

kontrolą  planową,  pisma  na podstawie  art.  ffl  ust.  3 ustawy,  zawierające  prośbę  o

przekazanie  niezbędnych  informacji  stanowiących  podstawę  do  zaplanowania

i przeprowadzenia  kontroli  w zakresie  określonym  w art.  112  ust.  1 ustawy.

KNA w 2019  r.  zatwierdziła  i skierowata  do firm  audytorskich  raporty  z  kontroli

przeprowadzonych  w ramach  realizacji  planu  kontroLi  KNA 2017/2018,  z czego  43% to

raporty  bez  nieprawidłowości.  Pozostate  57% raportów  z kontroli  zawierało  stwierdzone

podczas  kontroli  nieprawidłowości  i w stosunku  do skontrolowanych  firm  audytorskich

podjęto  działania  pokontrolne  po(egające  na skierowaniu  zaLeceń.

Spośród  stwierdzonych  podczas  kontroLi  KNA nieprawidŁowości  33% to nieprawidłowości

odnoszące  się  do systemu  wewnętrznej  kontroli  jakości  (SWKJ)  na poziomie  firmy

audytorskiej,  zaś 67% to  nieprawidŁowości  w  zakresie  wybranej  do kontroli  dokumentacji

badania  sprawozdań  finansowych  JZP.

W ramach  kontroli  zaplanowanych  przez  KNA w 2019  r., dobÓr  prÓby  firm  audytorskich

badających  sprawozdania  finansowe  JZP opieraŁ  się na metodzie  opartej  na cykLiczności,

w  tym  41 % doboru  próby  dodatkowo  uwzgLędniało  anaLizę  ryzyka  związanego

z działalnością  firm  audytorskich.
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Wykres 1. %dstawa  wyboru firm audytorskich do planu kontmli  KNA.

Ill

Mając  na uwadze,  iż niniejsze  sprawozdanie  jest  sporządzanie  przed  upŁywem  końca

2019 r.,  proces  kontrolny  nie został  ukończony,  co  uniemożLiwia  przedstawienie

ostatecznych  ustaleń  iwyników  z prowadzonych  kontroli  KNA.

Wykres  2Zawiadomienia  w sprawie  mmliwych  nieprawidłowości  w badaniachiprzeglqdach.
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Rodzaje  nieprawidłowości  w obszarze  SWKJ oraz  krajowych
standardów  w  obszarze  badania

W wyniku  przeprowadzonych  kontroli  planowych  KNA w zakresie  oceny  SWKJ oraz

w zakresie  oceny  zgodności  wybranej  do kontroLi  dokumentacji  badania  z obowiązującymi

przepisami  prawa,  wymogami  standardÓw  badania,  kontroLi  jakości  oraz  wymogami  w

zakresie  etykii  niezależności  w firmach  audytorskich  badających  sprawozdania  finansowe

JZP,  stwierdzone  przez  KNA nieprawidŁowości  dotyczyŁy  naruszeń:

s braku  formalnego  potwierdzenia  wypełnienia  obowiązku  wynikającego  z art.  50

ust.  1 ustawy,  to jest  opracowania  i wdrożenia  przez  firmę  audytorską  systemu

wewnętrznej  kontroli  jakości,  na podstawie  art.  50 ust.  1 ustawy,  czyli  zgodnie

z krajowymi  standardami  kontroli  jakości,  jak  również  politykami,  procedurami

oraz  rozwiązaniami,  a także  mechanizmami,  o których  mowa  w art.  64 ust. 1

ustawy,  z  którego  jasno  powinno  wynikaĆ,  że opracowany  iwdrożony  system

wewnętrznej  kontroli  jakości  został  przyjęty  przez  firmę  audytorską  do

stosowania;

s w  obszarze  wyznaczania  istotności,  zarÓwno  na  etapie  pLanowania  jak

i przeprowadzania  badania,

ii  niewystarczającego  udokumentowania  przeprowadzonych  procedur  badania

iuzyskanych  dowodów  badania  (odpowiednio  KSRF/KSB  230);

s w podejściu  do ustalania  i dokumentowania  ogólnej  strategii  badania  stanowiącej

podstawę  do opracowania  pLanu  badania  (odpowiednio  KSRF/KSB  300);

s niewystarczającego  udokumentowania  przeprowadzonych  procedur  badania

i uzyskanych  dowodów  badania  (odpowiednio  KSRF/KSB  230).

Inne  działania  KNA  w  procesie  kontroli  firm  audytorskich

Kontrole  doraźne

KNA,  w  ramach  sprawowanego  nadzoru  publicznego  wobszarze  ustawowych  badań

sprawozdań  finansowych  JZP, uruchomiła  w 2019  r. proces  kontrolny  w odniesieniu  do

ustawowych  badań  sprawozdań  finansowych  jednostek  będących  JZP,  a także  innych  usług

atestacyjnych  niebędących  badaniem  ustawowym,  na podstawie  kompetencji  nadanych

jej  ustawą  z dnia  19 lipca  2019  r. o zmianie  ustawy  o biegłych  rewidentach,  firmach

audytorskich  oraz  nadzorze  publicznym  (Dz. U. z 2019  r. poz.  1571  ). Były  to  decyzje  KNA

w sprawie  przeprowadzenia  kontroli  doraŹnych  w związku  z powzięciem  informacji

o nieprawidłowościach  w przeprowadzaniu  ww.  badań  sprawozdań  finansowych.
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Rozpatrywanie  zawiadomień  KNF  iinnych  interesariuszy

W 2019 r.  do  KNA wpŁynęły  zawiadomienia  zarówno  od KNF w sprawie  możliwych

nieprawidŁowości  w  badaniach  i przeglądach  sprawozdań finansowych jednostek

znajdujących  się  pod nadzorem  KNF, jakizawiadomienia  od innych podmiotów i osób w

sprawie  możLiwych  nieprawidłowości  w badaniachiprzegLądach  sprawozdań  finansowych

JZP i jednostek  niebędących  JZP.

Wykres  2 Zawiadomienia  w  sprawie  możliwych  nieprawidłoutości  w badaniachiprzeglqdach.

Otrzymane  zawiadomienia  dotyczyły:

1)  ustawowych  badań  sprawozdań  finansowych  JZP (spóŁki gieŁdowe  i ich grupy

kapitałowe,  bankiiich  grupy  kapitaŁowe);

2)  nieprawidłowości  w rocznych  i śródrocznych  sprawozdaniach  finansowych  JZP

(spÓłka  giełdowa);

3) ustawowych  i dobrowolnych  badań  sprawozdań  finansowych  jednostek

niebędących  JZP (spółki  akcyjne  i ich grupy  kapitałowe),

4)  przeglądów  śródrocznych  skróconych  sprawozdań  finansowych  JZP  (spóŁki

giełdowe);

5) nieprawidłowości  w  dziaŁalności  firmy  audytorskiej,  w  imieniu  której

przeprowadzane  byty  badania  sprawozdań  finansowych  JZP  oraz  jednostek

niebędących  JZP.

Wykres  3 Nieprawidłovmści  zgk»szane  w  zawiadomieniach  do KNA.
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KNA w ramach  sprawowanego  nadzoru:

1)  w  odniesieniu  do  zawiadomień  dotyczących  ustawowych  badań  sprawozdań

finansowych  JZP:

-  postanowita  wszcząć  dochodzenie  dyscyplinarne  wobec  kluczowego  biegŁego

rewidenta,  ktÓry  przeprowadzit  ustawowe  badanie  sprawozdania  finansowego

JZP,

-  postanowita  przeprowadzić  kontrolę  doraźną  w firmie  audytorskiej,  w imieniu

której  przeprowadzono  ustawowe  badania  sprawozdań  finansowych  JZP i jej

grupy  kapitałowej,  w zakresie  akt  badania,  których  zawiadomienie  dotyczyŁo,

-  po  przeprowadzonej  analizie  ryzyka  na  potrzeby  doboru  próby  do  kontroli

planowej,  postanowiła  objąć  kontrolą  akta  badania  jednostkowego

iskonsolidowanego  sprawozdania  finansowego  JZP,  których  zawiadomienie

dotyczyŁo,

-  postanowiŁa  uwzgLędnić  informacje  dotyczące  wykonywania  zawodu  przez

biegtego  rewidenta,  wynikające  z otrzymanego  zawiadomienia,  przy  analizie

ryzyka  przeprowadzonej  na potrzeby  doboru  próby  do kontroLi  planowej  KNA

w firmie  audytorskiej,  której  zawiadomienie  dotyczyto,

2)  w  odniesieniu  do  zawiadomień  dotyczących  badań  sprawozdań  finansowych

jednostek  niebędących  JZP:

-  przekazaŁa  sprawy  do organów  PIBR,  zgodnie  z wtaściwością  w Ówczesnym  stanie

prawnym,
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wskazaŁa  zawiadamiającemu  organy  PIBR, jako  wtaściwe  w Ówczesnym  stanie

prawnym  do rozpatrzenia  zawiadomienia  w  zakresie  czynności  rewizji  finansowej

wykonanych  na rzecz  jednostkf  niebędącej  JZP;

w odniesieniu  do zawiadomień  dotyczących  przeglądów  śródrocznych  skróconych

sprawozdań  finansowych  JZP, KNA wskazaŁa  zawiadamiającym  organy  właściwe

w ówczesnym  stanie  prawnym  4 do rozpatrzenia  zawiadomienia  w ww.  zakresie.

Ponadto  należy  wskazać,  że w 2019  r. KNF przekazaŁa  do KNA, w ramach  współpracy

pomiędzy  organami  nadzoru,  informacje  do wykorzystania  zgodnie  z właściwością  oraz

udzielała  odpowiedzi  na zapytania  skierowane  przez  KNA.

Własne  działania  nadzorcze

KNA, w ramach  kompetencji  ustawowych,  podjęła  również  z wŁasnej  inicjatywy  inne

dziaŁania  nadzorcze  w zakresie  czynności  rewizji  finansowej,  w związku  z powziętymi

informacjami  o możliwych  nieprawidŁowościach  przy  badaniu  ustawowym  sprawozdań

finansowych  oraz  innych  usługach  atestacyjnych  niebędących  badaniem  ustawowym.

W 2019  r. KNA podjęła  z wtasnej  inicjatywy  szereg  dziaŁań  w ramach  monitorowania

jakoŚci  czynności  rewizji  finansowej  wykonanych  na rzecz  wybranych  JZP,  w tym  m.in.:

występowała  do nadzorcy  pubLicznego  KNF o przekazanie  informacji  na temat

podmiotów  nadzorowanych  przez  KNF,  w tym  w szczególności  w odniesieniu  do ich

sprawozdawczości  finansowej,

wszczęła  kontrolę  doraźną  w  związku  z pozyskanymi  z  dostępnych  źródeł

informacjami  o nieprawidłowościach  w  zakresie  ustawowego  badania

sprawozdania  finansowego  JZP  oraz  w zakresie  przeglądu  śrÓdrocznego  skrÓconego

sprawozdania  finansowego  JZP 5

postanowiła  o wszczęciu  postępowań  wyjaśniających  wobec  biegłych  rewidentów,

ktÓrzy  przeprowadzili  ustawowe  badania  sprawozdań  finansowych  JZP,

prowadziŁa  bieżący  monitoring  i analizę  komunikatów  organÓw  nadzoru,  doniesień

medialnych,  informacji  przekazywanych  na sejmowych  komisjach.

4 Zawiadomienia  wpłynęły  do KNA wlkwartale  2019 r., tj. przed  wejściem  w życie ustawy  z dnia 19  lipca

2019 r. o zmianie  ustawy  o biegłych  rewidentach,  firmach  audytorskich  oraz nadzorze  publicznym  (Dz. U. z
2019 r. poz. 1571).

5 W zwiqzku  z wejściem  w życie ustawy  z dnia 19  lipca 2019 r. o zmianie  ustawy  o biegłych  rewidentach,

firmach  audytorskich  oraz nadzorze  publicznym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1571),  KNA uzyskała  możliwość

przeprowadzenia  kontroli  doraźnej  również  w przypadku  powzięcia  informacji  o nieprawidłowościach
w świadczeniu  usług atestacyjnych  innych niż badanie  ustawowe  lub usług pokrewnych.
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4.2.  Działania  w  zakresie  postępowań

administracyjnych  wobec  firm  audytorskich

W 2019  r.  KNA prowadziła  34 postępowania  administracyjne  w pierwszej  instancji

(10 postępowań  administracyjnych  zostało  wszczętych  w 2018 r. i24  w 2019 r.) w tym

2 dalej  prowadzone  w związku  z wnioskiem  stron  o ponowne  rozpatrzenie  sprawy,  które

to sprawy  dotyczyŁy  naruszeń  obowiązującej  ustawy  o biegŁych  rewidentach  wobec  firm

audytorskich  przeprowadzających  badania  sprawozdań  finansowych  JZP  oraz

rozporządzenia  nr 537/2014.  KNA wydała  32 decyzje  administracyjne.  Na dzień  2 grudnia

2019 r.  wydanych  zostało  25  decyzji  nakładających  kary  administracyjne,  w  tym

1 zakończyła  się  wydaniem  zakazu  wykonywania  badań  sprawozdań  finansowych

i podaniem  do pubLicznej  wiadomości  informacji  o nałożonej  karze,  6 spraw  zakończyto

się  nałożeniem  kary  pieniężnej,  18 spraw  zakończyto  się  natożeniem  kary  upomnienia  wraz

z nakazem  zaprzestania  okreŚlonego  postępowania  i powstrzymania  się od naruszeń  w

przysztości.  Ponadto  1 sprawa  zakończyła  się  odstąpieniem  od  nałożenia  kary

iumorzeniem  postępowania  przed  KNA,  6 umorzeniem  postępowania  przed  KNA.

Pozostały  do rozpatrzenia  2 sprawy  w 2019 r., w tym  jedno  postępowanie  wobec  osoby

trzeciej  na podstawie  art.  182 ust.  2 uob  w związku  z naruszeniem  przepisów  art.  182  ust.

'l pkt  16 uob - dotyczących  nieprzestrzegania  przepisów  dotyczących  rotacji  firmy

audytorskiej.
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Wykres  4 Decyzje  w  przedmiocie  nałożenia  kar

W tabelach  w załączniku  do sprawozdania  ukazany  jest  stan  spraw  na 8 listopada  20!9  r.

(za  okres  2019  r. ) wraz  z podziaŁem  spraw  wedtug  rozstrzygnięcia  uwzgLędniający  sprawy

rozstrzygane  na podstawie  ustawy  o biegłych  rewidentach.

Spośród  34 prowadzonych  spraw  postępowań  administracyjnych  przez  KNA w 20f9  r.

wobec  firm  audytorskich  badających  jednostki  zainteresowania  pubLicznego,  sprawy

dotyczyły  następujących  naruszeń:

-  naruszenia  przepisów  art.  182  ust. 1 pkt  15 ustawy  o biegłych  rewidentach  -

nieprzestrzeganie  przepisu  art.  13 rozporządzenia  nr 537/2014,  dotyczących

sporządzenia,  publikowania  i aktualizowania  sprawozdania  z przejrzystości,

-  naruszenia  przepisÓw  art.  182 ust. 5 pkt  23 uob - dotyczących  obowiązków

wnoszenia  opłat  z tytutu  nadzoru,  o których  mowa  w art.  55 uob,

-  nieprzestrzeganie  przepisów  art.  182  ust.  1 pkt  28  uob  - dotyczących

niewypełniania  obowiązków  informacyjnych,  o których  mowa  w art.  51 oraz  art.

14 rozporządzenia  nr 537/2014,

-  naruszenia  przepisów  art.  182  ust.  1 pkt  13 uob  - dotyczących  nieprzekazywania

do KNA informacji,  o których  mowa  w art.  138  uob  w związku  z art.  'l 2 ust. 1

akapit  pierwszy  lit.  c rozporządzenia  nr 537/2014,

-  naruszenia  przepisów  art. 182 ust.  1 pkt 16 uob  - dotyczących  nieprzestrzegania

przepisów  dotyczących  rotacji  firmy  audytorskiej.

KNA wydała również  9 rozstrzygnięć  administracyjnych  wobec  firm  audytorskich

badających  jednostki  zainteresowania  publicznego  w sprawie  okreśLenia  opŁaty  z tytuŁu

nadzoru  (w tym 7 samoistnych  oraz  2 w ramach  prowadzonych  postępowań  w związku  z

innymi  naruszeniami).

KNA rozpatrywała  również  odwołania  firm  audytorskich  nie  badających  jednostek

zainteresowania  publicznego  od uchwał KRBR. W 2019 r. prowadzono  8 postępowań

administracyjnych.  KNA wydała  1 decyzję  utrzymującą  w caŁości  w mocy  zaskarżoną

uchwaŁę  KRBR na podstawie  poprzednich  przepisów  prawa,  1 decyzję  uchylającą  w

całości  uchwałę  KRBR i nakładającą  na firmę  audytorską  karę  pieniężną  na podstawie
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poprzednio  obowiązujących  przepisÓw  prawa,  3 decyzje  uchyLające  w całości  uchwatę

KRBRiumarzające  postępowanie  administracyjne  oraz  2 decyzje  uchylające  w caŁości

uchwałę  KRBR i przekazujące  sprawę  do ponownego  rozpatrzenia.  W jednej  sprawie

trwa  postępowania  odwoŁawcze.

Ponadto  KNA wydała  decyzję  stwierdzającą  nieważność  jednej  z uchwaŁ  KRBR.
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5.  Inne  działania  nadzorcze  Komisji

Nadzoru  Audytowego

5.1.  Działania  w  zakresie  wpisów  i skreśleń

biegłych  rewidentów  ifirm  audytorskich

Decyzje  w sprawie  wpisów  i skreśleń  biegłych  rewidentów  oraz  firm  audytorskich, KRBR

podejmuje  w formie uchwal  które są przesyŁane do KNA w terminie  14 dni od dnia ich

podjęcia.

Wpis  do rejestru  lub  na listę  uważa  się  za dokonany,  jeżeLi  KNA nie  sprzeciwi  się  wpisowi

w terminie  45 dni  od dnia  otrzymania  od KRBR uchwaŁy  o wpisie.

W okresie  sprawozdawczym  KNA nie  skorzystała  z prawa  sprzeciwu.

5.2.  Działania  w  zakresie  obligatoryjnego

doskonalenia  zawodowego

Z dniem  1 stycznia  2019  r.  rozpocząŁ  się  drugi  rok w  ramach  3-1etniego  okresu

rozLiczeniowego  ODZ dla  biegłych  rewidentów,  obejmującego  lata  2018-2020.

Liczba  godzin  ODZ dla  biegłych  rewidentów  wykonującychiniewykonujących  zawodu  w

ww.  okresie  wynosi  120  godzin  Lekcyjnych.

Biegły  rewident  może  ubiegać  się o wyrażenie  zgody  KRBR na odbycie  obligatoryjnego

doskonalenia  zawodowego  w terminie  późniejszym,  nie  dŁuższym  jednak  niż  dwa  lata  od

upŁywu  wymaganego  terminu.

W trakcie 2019  r. 39 biegłym  rewidentom  wyrażono  zgodę  na odbycie  ODZ w terminie

pÓŻniejszym.
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5.3.  Działania  w  zakresie  monitorowania  rynku

Rozporządzenie  UE nr 537/2014  wymaga,  aby krajowe  organy  w państwach

członkowskich  UE sporządzały  przynajmniej  co trzy  Lata sprawozdania  na temat

zmian  na rynku  świadczenia  usŁug w zakresie  badań  ustawowych  na rzecz  JZP.

Sprawozdania  przekazane  przez  krajowe  organy  nadzoru  są agregowane  przez

Komisję  Europejską  w celu  ukazania  stanu  na poziomie  UE.

W 2019  r. KNA przyjęła  drugie  sprawozdanie  z monitorowania  rynku6.  Jest  ono

oparte  na metodyce  i wskaźnikach  wypracowanych  wraz  z innymi  państwami

czŁonkowskimi  UE w ramach  CEAOB, dzięki  czemu  dane  będą  porównywalne  i

możliwe  do  zagregowania  na  poziomie  UE.  Od  poprzedniego  sprawozdania

metodyka  została  zmodyfikowana  (pierwsze  tego  typu  sprawozdanie  zostało

przygotowane  przez  KNA w 2016 r.).  W dokumencie  zaprezentowane  są tzw.

kLuczowe  wskaźniki  monitorowania  rynkuijest  on podzielony  na trzy  części:

s pierwsza  - zawiera  wskaźniki  w zakresie  koncentracji  rynku,

s druga  - zawiera  wskaŹniki  w zakresie  ryzyk  dla  jakości  badań  sprawozdań

finansowych,

n trzecia  - zawiera  wskaźniki  w zakresie  działaLności  komitetów  audytu.

Dane  dotyczące  kontroli  w firmach  audytorskich  w zakresie  czynności  innych  niż

badania  ustawowe  sprawozdań  finansowych  JZP opierają  się  na wynikach  kontroli

przeprowadzanych  przez  organ  PIBR - Krajową  Komisję  Nadzoru.  Natomiast  dane

dotyczące  dziaŁaLności  komitetów  audytu  zostały  zebrane  i zagregowane  przez

KNF.

Mając  na uwadze,  że nadzór  publiczny  nad biegŁymi  rewidentami  i firmami

audytorskimi  funkcjonuje  w Polsce  już  10 lat  od 2009  r. w sprawozdaniu  ukazano

dodatkowo  dane  wieloLetnie  w  zakresie  wielkości  i struktury  rynku  usŁug

świadczonych  przez  biegŁych  rewidentów  i firmy  audytorskie,  tak  aby  ukazaĆ

zmiany  jakie  nastąpiŁy  w tym  okresie.

6 Sprawozdanie  dostępne  jest  na stronie  KNA: https://www.ąov.pl/web/finanse/sprawozdania-z-monitorowania-rynku.
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5.4.  Działania  w  zakresie  współpracy

międzynarodowej

KNA, jako  właściwy  organ  w zakresie  nadzoru  nad biegtymi  rewidentami  i firmami

audytorskimi,  uczestniczy  we  wspóŁpracy  międzynarodowej  w  zakresie  nadzoru

pubLicznego,  w tym:

s na poziom'ie  globalnym  - jako  członek  IFIAR;

s na poziomie  UE - jako  czŁonek  CEAOB;  oraz

s w formie  relacji  dwustronnych  z zagranicznymi  organami  nadzoru  publicznego,  np.

amerykańskim  organem  nadzoru  PCAOB.

KNA jest  reprezentowana  podczas  posiedzeń  pLenarnych  IFIARiCEAOB  przez  członków

KNA (w  delegacji  uczestniczy  też  pracownik  Biura  KNA).

Pracownicy  Biura  KNA angażują  się w prace  podgrup  CEAOB. W 2019 r. uczestniczyli  w

pracach  podgrupy  ds. kontroli,  podgrupy  ds. dochodzeń  i podgrupy  ds. monitorowania

rynku  (w tym  w dniu  30 września  posiedzenie  podgrupy  ds. monitorowania  rynku  odbyŁo

się  w Warszawie).

W 2019  r. KNA w trybie  roboczych  kontaktów  z organem  nadzoru  z Wielkiej  Brytanii,  tj.

FinanciaL  Reporting  CounciL  (FRC) informowały  się  wzajemnie  o obszarach  wspÓlnego

zainteresowania,  na które  może  mieć  wpływ  pLanowane  opuszczenie  przez  Wielką

Brytanie  struktur  Unii Europejskiej  (brexit).  Podjęto  również  dziaŁania  informacyjne  w

stosunku  do biegłych  rewidentów  i firm  audytorskich  w tym  zakresie.  W związku  z

brakiem  pewności  co do zawarcia  porozumienia  pomiędzy  Wielką  Brytanią  a Unią

Europejską,  działania  podejmowano  z zatożeniem  tzw.  ,,twardego  brexitu",  tj.

opuszczeniem  przez  Wielką  Brytanię  struktur  Unii Europejskiej  bez zawarcia  żadnego

porozumienia.

S.5.  Działania  w  zakresie  jednostek  audytorskich

pochodzących  z państw  trzecich

W 2019 r. na wniosek  jednostki  audytorskiej  z państwa  trzeciego,  KPMG z Kanady,

zostaŁa  ona  skreślona  z listy  jednostek  audytorskich  z państw  trzecich  prowadzonej  przez

KNA. Byta to jedyna  jednostka  audytorska  z państwa  trzeciego  zarejestrowana  przez

KNA.
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5.6.  Informacje  na  temat  działań  w  zakresie

realizacji  innych  zadań  wynikających

z rozporządzenia  UE nr  S37/2014

W oparciu  o dane  otrzymane  z firm  audytorskich  i Urzędu  KNF, KNA opubLikowata  wykaz

firm  audytorskich  przeprowadzających  badania  ustawowe  w JZP w 2018 r.  Wykaz

obejmuje  74 firm  audytorskich,  z czego  4 uzyskaŁy  więcej  niż  1 5% swojego  caŁkowitego

wynagrodzenia  z tytułu  badań  od JZP, co ma znaczenie  dLa procedury  wyboru  firm

audytorskich  przez  JZP w kontekście  wymogów  określonych  w art.  16 ust.  3 Lit.

a rozporządzenia  UE nr  537/2014.

W 2019  r. KNA monitorowało  reaLizację  przez  firmy  audytorskie  badające  JZP,  obowiązku

zamieszczania  na  stronach  internetowych  sprawozdań  z  przejrzystości  lub  ich

aktualizację  oraz  obowiązku  informowania  o tych  dziataniach.  W stosunku  do  firm,  które

nie  opublikowaŁy  sprawozdań  z  przejrzystości  zostaty  wszczęte  postępowania

administracyjne.

W zakresie  obowiązku,  o ktÓrym  mowa  w art.  138  ustawy  o biegłych  rewidentach,  w

2019  r. 19 firm  audytorskich  ztożyŁo  informację  o możLiwości  odmowy  wydania  opinii  z

badania  ustawowego  sprawozdania  finansowego  Lub wydania  negatywnej  opinii  lub

wydania  opinii  z zastrzeżeniami  (wg  stanu  na dzień  5 listopada  2019  r. ).

5.7.  Działania  w  zakresie  opłaty  z tytułu  nadzoru

Na podstawie  art.  37 ust.  3-5  ustawy  z dnia  19 Lipca  2019  r. o zmianie  ustawy  o biegłych

rewidentach,  firmach  audytorskich  oraz  nadzorze  publicznym  oraz  niektórych  innych

ustaw  (Dz.  U. poz.  1571  daLej:  ustawa),  KNA miaŁa  obowiązek  przekazaĆ  ministrowi

wtaściwemu  do spraw  finansów  publicznych  informacje  o przychodach  z tytuŁu  usŁug

atestacyjnych  oraz  usŁug pokrewnych  wykonywanych  zgodnie  z krajowymi  standardami

wykonywania  zawodu,  prognozowanych  przez  firmy  audytorskie  do osiągnięcia  w latach

2019  i 2020,  w celu  wyliczenia  stawki  procentowej  optaty  z tytułu  nadzoru  na kolejny

rok.

Firmy  audytorskie,  miały  obowiązek  przekazania  do KNA,  powyższych  informacji  w

terminie  do dnia  20 paŹdziernika  2019  r. W celu  uzyskania  jak  najbardziej  optymalnych

danych  oraz  informowania  firmy  audytorskie  o konieczności  zŁożenia  prognoz,  KNA

gi



współpracowała  z Polską  Izbą  BiegŁych  Rewidentów  (dalej:  PIBR),  aby  dotrzeć  do jak

największej  liczby  firm,  które  nie  wywiązały  się  z powyższego  obowiązku  w ustawowym

terminie.

s



6  Załączniki

6.1.  Informacje  o biegłych  rewidentach,  firmach

audytorskich  ijednostkach  zainteresowania

publicznego

Biegli  rewidenci

WedŁug  stanu  na dzień  5 listopada  2019  r. w rejestrze  biegŁych  rewidentów  znajdowaŁo

się  5.705  osób.

Wedtug  stanu  na dzień  5 Listopada  2019 r. 2.978  biegŁych  rewidentÓw  deklarowało

wykonywanie  zawodu.

Wykres  15.  Podział  biegłych  rewidentów  ze względu  na  wykonywanie  zawodu.

Wykres  16.  Padział  biegłych  rewidentów  ze względu  no  płeć.

m



Firmy  audytorskie

WedŁug  stanu  na dzień  5 Listopada  2019  r. na liście  firm  audytorskich  znajdowaŁo  się

1.484  firm.

Wykres 17. Podział  firm  audytorskich  według  formy  prowadzenia  działalności.

Spośród  wszystkich  firm  audytorskich  66 firmy  przeprowadz'Ry  w 2019  r. badania

ustawowe  sprawozdań  finansowych  JZP  7.

Wykres J8. Podńał  firm  audytorskjch  ze wzgjędu na rodzaj  podmiotów  na rzecz, których

wykonana  zosto/a us/uga badania  sprawozdania  finansowego.

7 W oparciu  o dane  z Urzędu  KNF (na dzień  5 listopada  2019  r.).
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Jednostki  zainteresowania  publicznego

W PoLsce  zidentyfikowanych  jest  1.289  JZP8.

8 JZP zostaŁy  zidentyfikowane  na podstawie  danych  z Urzędu  KNF wg stanu  na 5 listopada  2019 r.  (w oparciu

o sprawozdania  finansowe  JZP za lata  obrotowe  201 7-2018).



6.2.  Informacje  o dochodach  i kosztach  - tabele

Komisja  Nadzoru  Audytowego

Wydatki  w 2019  r. (w  zł)

Wynagrodzenia  Cztonków  KNA 170  096,00

Wynagrodzeniaipochodne  od wynagrodzeń  pracowników  Biura  KNA 3 436 989,63

Wynagrodzenia  ekspertów  pracujących  na potrzeby  KNA f3 000,OO

Delegacje  zagraniczne  Członków  KNAipracowników  Biura  KNA 32 582,82

Delegacje  krajowe  CzŁonków  KNA i pracownikÓw  Biura  KNA 17 876,94

Koszty  utrzymania  Biura  KNA (w tym  utworzenie  nowych  stanowisk) 170  635,58

Zakup  materiałÓwiustug 6 547,10

Szkolenia  pracowników  Biura  KNA (w tym  warsztaty  kontrolerskie

w ramach  IFIAR)
44 508,55

Tłumaczenia 2 875,29

SkŁadka  członkowska  do IFIAR 55 316,23

Suma  wydatków 3 950428,14

Źródło: opracowanie  własne  Biura  KNA na stan  2 grudnia  2019  r.

Dochody  w 2019  r. (w  zł)

OpŁaty  z tytułu  nadzoru  wniesione  na rachunek  budżetu  państwa

(za 2019  r. )
4 629 084

Grzywnyiinne  kary  pieniężne  od osób  prawnychiinnych  jednostek

organizacyjnych  nakŁadane  przez  KNA 9 668,00

Suma  dochodów 4 638  752

Żródło: opracowanie  własne  Biura  KNA



Informacje  o zasobach  osobowych  - tabele

Biuro  Komisji  Nadzoru  Audytowego

Zatrudnienie  na dzień  2 grudnia  w 2019  r.

kadra  kierownicza 1

kontrolerzy 4

Radcy  prawni 2

inni  pracownicy 14

Suma 21

Źródło:  opracowanie  własne  Biura KNA.
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6.5.  Lista  uchwał,  komunikatów  oraz  informacji

publikowanych  na  stronie  KNA

Il
Komunikat  Komisji  Nadzoru  Audytowego  w sprawie  konsekwencji  brexitu  dla

firm  audytorskich

2
Uchwała  Komisji  Nadzoru  Audytowego  w sprawie  krajowych  standardÓw

badania

3
Uchwała  Komisji  Nadzoru  Audytowego  w sprawie  zwrócenia  się  do Krajowej

Komisji  Nadzoru  o podjęcie  uchwaŁy

4 Uchwała  KNA  w sprawie  krajowych  standardów  badania

5 , Uchwała  KNA  w sprawie  przedstawienia  zastrzeżeń

6 Uchwata  w sprawie  krajowego  standardu  usŁug pokrewnych

7

Komunikat  Komisji  Nadzoru  Audytowego  dotyczący  realizacji  nadzoru

publicznego  nad biegłymi  rewidentami  ifirmami  audytorskimi  w związku  z

prowadzonymi  postępowaniami  administracyjnymi  przez  Krajową  Radę

Biegłych  Rewidentów

8

Komunikat  Komisji  Nadzoru  Audytowego  dotyczący  realizacji  przez  Krajową

Radę  Biegłych  Rewidentów  i Krajową  Komisję  Nadzoru  obowiązku  określenia

zakresu  i procedur  kontroli  usług  objętych  krajowymi  standardami

wykonywania  zawodu  innych  niż  badania  ustawowe

9 Uchwała  w sprawie  krajowych  standardów  badania  oraz  innych  dokumentów

10
Uchwała  w sprawie  przedstawienia  zastrzeżenia  do uchwały  Krajowej  Rady

Biegłych  Rewidentów.

1l Uchwała  w sprawie  krajowych  standardów  badania  oraz  innych  dokumentów

12
Uchwała  w sprawie  zatwierdzenia  uchwaŁy  KRBR nr 3436/52e/2019  z dnia  8

kwietnia  2019  r.

13 Komunikat  w sprawie  przyjęcia  Sprawozdania  z monitorowania  rynku

14
Informacja  o przystąpieniu  KNA do wieLostronnego  porozumienia  w ramach

IFIAR

15 Uchwała  w sprawie  standardu  4404  PL

16 Komunikat  w sprawie  powstania  Polskiej  Agencji  Nadzoru  Audytowego

-ai



17
Informacja  w  sprawie  realizacji  przez  firmy  audytorskie  obowiązków

dotyczących  wnoszenia  opŁat  z tytułu  nadzoru

I
, 18

I

Informacja  w sprawie  prognozy  przychodów  firm  audytorskich  na lata  20"19i

2020

WI






