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Wykaz skrótów

Skrót

Rozwinięcie

Agencja, PANA

Polska Agencja Nadzoru Audytowego

AQI

Wskaźniki jakości audytu (ang. Audit Quality Indicators)

IFAC

Międzynarodowa Federacja Księgowych
Federation of Accountants)

IFIAR

Międzynarodowe Forum Niezależnych Regulatorów Audytu (ang.
International Forum of Independent Audit Regulators)

JZP

Jednostki zainteresowania publicznego

KEONA, ang. CEAOB

Komitet Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (ang.
Committee of European Auditing Oversight Bodies)

KKN

Krajowa Komisja Nadzoru

KKR

Krajowa Komisja Rewizyjna

KNA

Komisja Nadzoru Audytowego

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Egzaminacyjna

Komisja Egzaminacyjna dla kandydatów na biegłych rewidentów

KRBR

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

KRD

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny

KSD

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

KSKJ

Krajowe standardy kontroli jakości w brzmieniu Międzynarodowego
Standardu Kontroli Jakości 1

KSB

Krajowe Standardy Badania

PIBR

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Rozporządzenie
nr 537/2014

UE

(ang.

International

Rozporządzenie UE nr 537/2014 ws. szczegółowych wymogów
dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek
interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE

7

SKOK

Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa

SWKJ

System wewnętrznej kontroli jakości

UE

Unia Europejska

Ustawa o
rewidentach

biegłych

lub

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich
oraz
nadzorze
publicznym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1415)

Ustawa
Uchylona
ustawa Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich
o biegłych rewidentach samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych
oraz
o
nadzorze
publicznym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 z późn. zm.)
Ustawa
o rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września
(Dz.U. z 2021 r. poz. 217)

Kk

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz.
1444)

Kpa

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Ustawa zmieniająca

1994

r.

o

rachunkowości

Ustawa 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)
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I System nadzoru publicznego
Polska Agencja Nadzoru Audytowego od 1 stycznia 2020 r. sprawuje nadzór publiczny nad:
 wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta;
 działalnością firm audytorskich;
 działalnością Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, w tym w zakresie wpisu do rejestru;
 działalnością firm audytorskich zatwierdzonych w innym niż Rzeczpospolita Polska
państwie Unii Europejskiej i wpisanych na listę firm audytorskich;
 działalnością jednostek wpisanych na listę jednostek audytorskich pochodzących z państw
trzecich.
Agencja jest następcą prawnym KNA, która zakończyła swoją działalność 31 grudnia 2019 r.
Agencja jest państwową osobą prawną wchodzącą w skład sektora finansów publicznych.
Skutkiem zmian ustawowych z 2019 r. w zakresie nadzoru publicznego nad przestrzeganiem
przepisów prawa, procedur i standardów przez firmy audytorskie, w tym kontroli i nakładania kar
administracyjnych było również zniesienie z dniem 31 grudnia 2019 r. Krajowej Komisji Nadzoru organu samorządu zawodowego biegłych rewidentów. Od 1 stycznia 2020 r. samorząd zawodowy
biegłych rewidentów realizuje – w ramach nadzoru publicznego - zadania w zakresie ściśle
określonym przepisami prawa. Obejmują one ustanawianie krajowych standardów wykonywania
zawodu, krajowych standardów kontroli jakości i zasad etyki zawodowej, kontrolę wypełniania
przez biegłych rewidentów obowiązków z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego oraz
prowadzenie postępowań dyscyplinarnych przeciwko biegłym rewidentom w związku z naruszeniem
tych obowiązków.
Celem zmian regulacyjnych, w ramach których została powołana Agencja, było zwiększenie
niezależności nadzoru od środowiska biegłych rewidentów i firm audytorskich oraz poprawa
jakości badań sprawozdań finansowych. Wyodrębnienie organizacyjne i strukturalne organu
nadzoru – przyjęcie, że Agencja przeprowadza wszystkie kontrole w zakresie usług biegłego
rewidenta objętych standardami wykonywania zawodu w odniesieniu do JZP, jak i nie -JZP oraz
prowadzi postępowania administracyjne i dyscyplinarne związane z zidentyfikowanymi
nieprawidłowościami ustalonymi podczas tych kontroli, miało na celu zapewnienie jednolitości
sposobu przeprowadzania kontroli, prowadzenia postępowań i orzecznictwa. Zapewnia także
spójność nadzoru nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta i działalnością firm
audytorskich.
Zgodnie z motywem pierwszym Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/56/UE z dnia
16 kwietnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych
sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz stosowaniem
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w
sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych
jednostek interesu publicznego uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE „(…) dla poprawy
ochrony inwestorów ważne jest wzmocnienie publicznego nadzoru nad biegłymi rewidentami i
firmami audytorskimi poprzez zwiększenie niezależności publicznych organów nadzoru w Unii i
powierzenie im odpowiednich uprawnień, w tym uprawnień do prowadzenia dochodzeń i
nakładania kar w celu wykrywania naruszeń w kontekście świadczenia przez biegłych rewidentów
oraz firmy audytorskich usług w zakresie badania, a także w celu przeciwdziałania i zapobiegania
takim naruszeniom.”

Polska Agencja Nadzoru Audy towego, ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa, telef on: 22 428 24 95, f ax: 22 487 81 71, e-mail: pana@pana.gov .pl
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Agencja stała się również właściwym organem w rozumieniu rozporządzenia UE nr 537/2014 w
zakresie niezastrzeżonym dla innych organów. Agencja przejęła także zadania samorządu biegłych
rewidentów związane z prowadzeniem listy firm audytorskich oraz sprawozdawczością firm
audytorskich. Rozporządzenie to ustanowiło także wymogi w zakresie przeprowadzania
ustawowych badań rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych jednostek interesu
publicznego, zasady organizacji i wyboru biegłych rewidentów i firm audytorskich przez jednostki
interesu publicznego, służące wspieraniu ich niezależności oraz unikaniu konfliktu interesów, a
także zasady nadzoru nad przestrzeganiem tych wymogów przez biegłych rewidentów i firmy
audytorskie.
Przed wprowadzeniem zmian ustawowych w 2019 roku system nadzoru publicznego opierał się w
dużej mierze na nadzorze pośrednim, w którym istotną rolę odgrywał samorząd zawodowy
biegłych rewidentów, w tym jego organy. Samorząd realizował zadania związane z rejestracją
biegłych rewidentów oraz firm audytorskich, przyjmowaniem regulacji dotyczących wykonywania
zawodu i obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, a także związane z
przeprowadzaniem kontroli systemów zapewniania jakości w firmach audytorskich oraz
prowadzeniem dochodzeń dyscyplinarnych wobec biegłych rewidentów i nakładaniem kar na
firmy audytorskie.
Kolejny element systemu nadzoru publicznego stanowiła KNF, której zadaniem jest nadzór nad
stosowaniem przez JZP przepisów dotyczących komitetów audytu oraz wyboru firm audytorskich
do przeprowadzenia badania ustawowego.
Obowiązujący obecnie system nadzoru publicznego ilustruje poniższy schemat.
Schemat 1. System nadzoru nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi

Opracowanie własne

Polska Agencja Nadzoru Audy towego, ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa, telef on: 22 428 24 95, f ax: 22 487 81 71, e-mail: pana@pana.gov .pl
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I 1. Zadania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego
1 stycznia 2020 r. Polska Agencja Nadzoru Audytowego rozpoczęła działalność operacyjną, tj.
realizację zadań nadzorczych nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi. Agencja
koncentruje swoje działania na budowie zaufania do informacji finansowej, opierając się na
profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu, sprawdzonej metodologii i najlepszej praktyce światowej.
Agencja w ramach swojej działalności realizuje zadania nadzorcze określone w ustawie o biegłych
rewidentach oraz rozporządzeniu UE nr 537/2014 oraz w przyjętym „Planie Działania Polskiej
Agencji Nadzoru Audytowego na rok 2020”1, dążąc do zapewnienia najwyższej jakości i rzetelności
badań sprawozdań finansowych oraz usług atestacyjnych innych niż badanie ustawowe i usług
pokrewnych, oraz przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa inwestorów i obrotu
gospodarczego poprzez:

Sprawowanie nadzoru nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi:














1

przeprowadzanie kontroli (planowych, doraźnych i tematycznych) w firmach
audytorskich;
prowadzenie wobec biegłych rewidentów postępowań wyjaśniających, dochodzeń
dyscyplinarnych oraz występowanie jako oskarżyciel przed sądami w sprawach
przewinień dyscyplinarnych popełnionych w związku z badaniem ustawowym o raz
wykonywaniem innych usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych;
prowadzenie wobec firm audytorskich postępowań administracyjnych w sprawie
nałożenia kary w przypadku nieprawidłowości, w szczególności wykrytych podczas
kontroli;
prowadzenie listy firm audytorskich, w tym bieżące aktualizowanie danych oraz
podejmowanie decyzji administracyjnych w przedmiocie wpisów i skreśleń;
wykonywanie czynności będących następstwem skreślenia firmy audytorskiej z listy
lub biegłego rewidenta z rejestru;
monitorowanie wykonywania przez firmy audytorskie obowiązków w zakresie
sprawozdawczości i analizę tej sprawozdawczości, wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru,
zamieszczania na stronach internetowych sprawozdań z przejrzystości, przekazywania
informacji w zakresie możliwości odmowy wydania opinii z badania ustawowego na
podstawie art. 138 ustawy oraz informacji o ubezpieczeniu OC;
przeprowadzanie weryfikacji dokumentacji stanowiącej podstawę podjęcia przez
Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwał dotyczących wpisu biegłych rewidentów
do rejestru;
przekazywanie do KEONA rocznej zbiorczej informacji dotyczącej kar nałożonych na
biegłych rewidentów i firmy audytorskie;
prowadzenie listy jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich, jak
również wykazu firm audytorskich przeprowadzających badania ustawowe w
jednostkach zainteresowania publicznego,

Plan Działania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego na rok 2020

https://pana.gov.pl/media/qmflehrh/plan-dzia%C5%82ania.pdf
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Sprawowanie nadzoru nad PIBR :





zatwierdzanie uchwał organów PIBR dotyczących, w szczególności przyjmowanie
krajowych standardów wykonywania zawodu, krajowych standardów kontroli jakości
i zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, regulacji z zakresu obligatoryjnego
doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, postępowania kwalifikacyjnego dla
kandydatów na biegłych rewidentów;
zaskarżanie do sądu administracyjnego uchwał organów PIBR w przypadkach
określonych w ustawie;
rozpatrywanie odwołań od uchwał organów PIBR, do których mają zastosowanie
przepisy Kpa,

Prowadzenie współpracy międzynarodowej, w szczególności z Komisją Europejską i organami
nadzoru z innych państw UE oraz państw trzecich, a także poprzez koordynację na poziomie UE
działań w ramach KEONA,
Monitorowanie rynku w zakresie usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy
audytorskie,
Podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu, rozwojowi, konkurencyjności
i innowacyjności rynku biegłych rewidentów i firm audytorskich, oraz podejmowanie działań
edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku biegłych rewidentów i firm
audytorskich,
Opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie biegłych rewidentów i firm audytorskich,
Nadzór nad działalnością firm audytorskich zatwierdzonych w innym niż Polska państwie UE oraz
nadzór nad działalnością jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich.

I 2. Zadania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w zakresie
nadzoru publicznego wynikające z ustawy o biegłych
rewidentach
Polska Izba Biegłych Rewidentów jest samorządem zawodowym zrzeszającym wszystkich biegłych
rewidentów w Polsce.
Organami PIBR są:
 Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów,
 Krajowa Rada Biegłych Rewidentów,
 Krajowa Komisja Rewizyjna,
 Krajowy Sąd Dyscyplinarny,
 Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny.
Do zadań PIBR należy w szczególności (art. 25 ustawy o biegłych rewidentach):
 reprezentowanie członków oraz ochrona ich interesów zawodowych,
 ustanawianie krajowych standardów wykonywania zawodu i krajowych standardów
kontroli jakości oraz zasad etyki zawodowej,
 wykonywanie zadań służących należytemu wykonywaniu zawodu biegłego
rewidenta i przestrzeganiu zasad etyki zawodowej przez członków Polskiej Izby
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Biegłych Rewidentów, w tym kontrola wypełniania przez biegłych rewidentów
obowiązków z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego oraz prowadzenie
postępowań dyscyplinarnych dotyczących naruszeń obowiązków z zakresu
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
współdziałanie w kształtowaniu zasad rachunkowości i rewizji finansowej,
opracowywanie materiałów szkoleniowych dla kandydatów na biegłych
rewidentów.

Komisja Egzaminacyjna dla kandydatów na biegłych rewidentów powoływana jest przez ministra
właściwego do spraw finansów publicznych. 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 na egzamin dyplomowy,
 przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów, w tym
egzaminu dyplomowego,
 stwierdzanie zaliczenia egzaminów z wiedzy2,
 stwierdzanie spełnienia warunków dotyczących praktyki w zakresie rachunkowości,
aplikacji w firmie audytorskiej, doświadczenia zawodowego,
 rozpatrywanie odwołań od wyników egzaminów,
 ocena równoważności i ustalenie zakresu oraz przeprowadzanie egzaminu z prawa
gospodarczego.
Schemat 2. Nadzór PIBR nad zawodem biegłego rewidenta

Opracowanie własne

2

art. 15. ust. 1-3 i 5 ustawy o biegłych rewidentach
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I 3. Zadania Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie nadzoru
publicznego wynikające z ustawy o biegłych rewidentach
Komisja Nadzoru Finansowego jest organem nadzoru publicznego nad rynkiem finansowym w
Polsce. KNF, zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, sprawuje nadzór publiczny
nad stosowaniem przez JZP przepisów tytułu III Rozporządzenia UE nr 537/2014, a także wykonuje
zadania przewidziane dla właściwego organu, wskazane w art. 16 ust. 3 lit. f i art. 17 ust. 6 wyżej
wymienionego rozporządzenia. Monitoruje również przestrzeganie przepisów dotyczących
powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu albo rady nadzorczej lub innego organu
nadzorczego lub kontrolnego w przypadku powierzenia im funkcji komitetu audytu.
W szczególności zadania te dotyczą:









weryfikacji sposobu dokonywania wyboru firmy audytorskiej przez JZP,
monitorowania wypełniania przez JZP wymogów w zakresie okresu rotacji i karencji
firm audytorskich oraz kluczowych biegłych rewidentów,
rozpatrywania wniosków JZP, dotyczących przedłużenia zlecenia na badanie
ustawowe, po upływie maksymalnego czasu trwania zlecenia określonego w
rozporządzeniu UE nr 537/2014,
weryfikacji spełnienia obowiązku powołania przez JZP komitetu audytu oraz zgodności
jego składu z wymogami ustawy w zakresie niezależności oraz posiadania
odpowiedniej wiedzy i umiejętności przez członków komitetu audytu/rady nadzorczej,
opiniowania projektów aktów prawnych na poziomie krajowym i europejskim, które
mają wpływ na nadzór publiczny realizowany przez KNF,
prowadzenia postępowań w zakresie nakładania kar administracyjnych w przypadku
stwierdzenia naruszeń, o których mowa w art. 192 ust. 1 ustawy o biegłych
rewidentach.
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II Organizacja Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego
Polska Agencja Nadzoru Audytowego działa na podstawie ustawy o biegłych rewidentach oraz
statutu. Minister Finansów zarządzeniem z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu
Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (Dz. Urz. MF z 2019 r. poz. 115) określił organizację
wewnętrzną, mając na uwadze zakres jej zadań oraz konieczność zapewnienia sprawnej i
efektywnej ich realizacji. Statut Agencji został zmieniony zarządzeniem Ministra Finansów z dnia
29 września 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Nadzoru
Audytowego (Dz. Urz. MF z 2020 r. poz. 110).
W Agencji obowiązuje Regulamin organizacyjny będący załącznikiem do zarządzenia nr 11/2020
Prezesa PANA z dnia 30 października 2020 r. Regulamin organizacyjny określa zasady organizacji
pracy i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Agencji.
Zgodnie z art. 94a ustawy o biegłych rewidentach nadzór nad Agencją sprawuje minister właściwy
do spraw finansów publicznych.

Organy i struktura Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego
Agencja rozpoczęła działalność operacyjną od 1 stycznia 2020 r. Jednak już od 12 września do 31
grudnia 2019 r. były podejmowane działania przygotowawcze i organizacyjne niezbędne do
rozpoczęcia przez Agencję realizacji jej zadań z dniem 1 stycznia 2020 r. W tym celu minister
właściwy do spraw finansów publicznych z dniem utworzenia Agencji powołał Pełnomocnika do
spraw organizacji Agencji.
Pełnomocnikiem od 12 września 2019 r. do 30 stycznia 2020 r. była Justyna Adamczyk.
Zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach organami Agencji są:



Prezes Agencji;
Rada Agencji.

Prezes Agencji wykonuje zadania Agencji z wyłączeniem zadań zastrzeżonych przepisami ustawy
dla Rady Agencji oraz reprezentuje Agencję i kieruje jej pracami przy pomocy Zastępcy Prezesa
Agencji.
Prezesem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego od 10 marca 2020 r. jest Marcin Obroniecki.
Zastępcą Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego od 31 stycznia 2020 r. jest Justyna
Adamczyk.
W skład Rady PANA wchodzi Prezes Agencji, Zastępca Prezesa Agencji oraz 8 członków
powołanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na 4-letnią kadencję.

Skład Rady Agencji na dzień 31 grudnia 2020 r. był następujący:
1. Marcin Obroniecki – Prezes Agencji,
2. Justyna Adamczyk – Zastępca Prezesa Agencji,
3. Aleksandra Ostapiuk – Członek Rady, przedstawiciel ministra właściwego do spraw
finansów publicznych,
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4. Katarzyna Przewalska – Członek Rady, przedstawiciel ministra właściwego do spraw
finansów publicznych,
5. Paweł Rudolf – Członek Rady, przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego,
6. Magdalena Wysocka – Członek Rady, przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego,
7. Tomasz Janik – Członek Rady, przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
8. Joanna Wielgórska-Leszczyńska – Członek Rady, przedstawiciel Polskiej Izby Biegłych
Rewidentów,
9. Piotr Kamiński – Członek Rady, przedstawiciel organizacji pracodawców,
10. Jacek Fotek – Członek Rady, przedstawiciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A.
W 2020 r. odbyło się 12 posiedzeń Rady Agencji (od marca 2020 r. w trybie zdalnym) oraz 5
głosowań, które zrealizowane zostały w trybie obiegowym.
Zasoby kadrowe:
Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Agencji zatrudnionych było 67 pracowników, w tym 25 biegłych
rewidentów i 16 prawników.
Regulamin organizacyjny Agencji określa:
 organizację wewnętrzną i zakres zadań komórek organizacyjnych Agencji oraz tryb
pracy Agencji;
 zakres zadań Zastępcy Prezesa Agencji oraz osób kierujących komórkami
organizacyjnymi Agencji.
Biuro Prezesa koordynuje i monitoruje sprawy związane z zapewnieniem prawidłowej organizacji
i działania oraz obsługą techniczną Agencji. Funkcjonujący w ramach Biura Prezesa Główny
Księgowy zapewnia obsługę finansowo-księgową.
Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej wypracowuje oraz koordynuje realizację
kierunków działań strategicznych oraz współpracy z organami i podmiotami zewnętrznymi, w tym
na poziomie międzynarodowym. Do jego zadań należy również nadzór nad PIBR w zakresie
ustanawiania krajowych standardów wykonywania zawodu, krajowych standardów kontroli
jakości oraz zasad etyki zawodowej.
Departament Postępowań Dyscyplinarnych, Administracyjnych oraz Obsługi Prawnej odpowiada
za prowadzenie postępowań administracyjnych, dyscyplinarnych i egzekucyjnych, zapewnia
obsługę prawną związaną z prowadzonymi kontrolami oraz wynikającą z funkcjonowania Agencji.
Departament Nadzoru nad Samorządem Zawodowym i Firmami Audytorskimi realizuje głównie
zadania związane z prowadzeniem ewidencji i sprawozdawczości firm audytorskich oraz nadzorem
nad dokonywaniem przez PIBR wpisu do rejestru biegłych rewidentów.
Departament Kontroli odpowiada za przeprowadzanie w firmach audytorskich kontroli:
planowych, tematycznych, doraźnych oraz obsługę procesu kształtowania procedur, planów,
analizy ryzyka i monitorowania zaleceń pokontrolnych.

Polska Agencja Nadzoru Audy towego, ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa, telef on: 22 428 24 95, f ax: 22 487 81 71, e-mail: pana@pana.gov .pl

16

Schemat 2. Struktura organizacyjna Agencji i zatrudnienie

Prezes

Bi uro Prezesa
(18 os ób)

Stanowisko ds.
kontroli
wewnętrznej

Sta nowisko ds.
ochrony da nych
os obowych
(1 os oba - umowa
cywi l noprawna)

Departament
Stra tegii i
Ws półpracy
Mi ędzyna rodowej
(6 os ób)

Zastępca Prezesa

Departament
Pos tępowań
Dys cypl inarnych,
Admi nistracyjnych oraz
Obs ługi Prawnej
(13 os ób)

Departament Nadzoru
na d Samorządem
Za wodowym i Firmami
Audytors kimi
(10 os ób)

Departament Kontroli
(20 os ób)*

Opracowanie własne na podstawie statutu Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego
* Departament Kontroli korzystał także z usług ekspertów, o jakich mowa w art. 109 ust. 1 ustawy o biegłych
rewidentach.
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III Systemowe działania Polskiej Agencji Nadzoru
Audytowego dotyczące biegłych rewidentów i firm
audytorskich
III 1. Działania związane z wprowadzonym w 2020 r. na terenie
całego kraju stanem epidemii
W związku z wprowadzonym na terenie całego kraju stanem epidemii spowodowanej
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Agencja wykonywała zadania ustawowe głównie w
formie zdalnej. Szczególną trudność odnotowano przy kontrolach firm audytorskich
przeprowadzających badania JZP, co do których ustawa nie przewidywała możliwości
kontrolowania zdalnie. Agencja zwróciła się w tym zakresie do Ministerstwa Finansów o
uwzględnienie w pracach odpowiednich rozwiązań legislacyjnych. Na stronie internetowej Agencji
umieszczony został także komunikat dotyczący wpływu pandemii COVID-19 na badanie
sprawozdań finansowych, w celu wsparcia biegłych rewidentów i firm audytorskich w
przeprowadzaniu badań w tym szczególnym okresie.
W związku z wejściem w życie art. 106 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych
instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 r.
poz. 695), wprowadzającego regulacje usprawniające przeprowadzanie kontroli w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, Agencja podjęła działania
operacyjne umożliwiające korzystanie zarówno z dotychczasowych form wykonywania czynności
kontrolnych prowadzonych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jak również z
rozwiązań uregulowanych w przepisach ww. ustawy. Pomiędzy Agencją a firmami audytorskimi
prowadzona była bieżąca komunikacja przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w związku
z realizacją przez firmy audytorskie obowiązków ustawowych względem organu nadzoru.
KEONA w swoim stanowisku, podzielanym również przez Agencję, wskazała na obszary, które mają
istotne znaczenie dla przeprowadzania badań sprawozdań finansowych w sytuacji pandemii:
 uzyskiwanie przez biegłych rewidentów wystarczających i odpowiednich dowodów
badania przed wydaniem sprawozdania z badania,
 ujawnianie przez jednostki badane w informacji dodatkowej okoliczności występujących
po dacie bilansu,
 doniosłości bieżącej i właściwej komunikacji dotyczącej prac związanych z badaniami w
okresie epidemii COVID-19.
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III 2. Działania w zakresie krajowych standardów wykonywania
zawodu, krajowych standardów kontroli jakości i zasad etyki
zawodowej biegłych rewidentów
Agencja, zgodnie z przyjętym Planem działania na 2020 r., monitorowała działania Krajowej Rady
Biegłych Rewidentów - organu PIBR - w zakresie przyjmowania kluczowych regulacji dotyczących
m.in. standardów wykonywania zawodu biegłego rewidenta, obligatoryjnego doskonalenia
zawodowego biegłych rewidentów, postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na biegłych
rewidentów.
W 2020 r. Rada Agencji zatwierdziła uchwałę KRBR 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, w uchwale w sprawie krajowych standardów
badania oraz innych dokumentów, a także w uchwale w sprawie krajowych standardów przeglądu,
krajowych standardów usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd oraz krajowych
standardów usług pokrewnych.

III 3. Działania w zakresie obligatoryjnego doskonalenia
zawodowego biegłych rewidentów
Zgodnie z art. 8 pkt 2 ustawy o biegłych rewidentach, biegły rewident jest obowiązany stale
podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym przez odbywanie obligatoryjnego doskonalenia
zawodowego w każdym roku kalendarzowym. Obligatoryjne doskonalenie zawodowe,
stosownie do postanowień art. 9 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach, polega na odbyciu
szkolenia, którego program kształcenia ma na celu podnoszenie poziomu i aktualizację wiedzy
lub umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, w szczególności z
zakresu rachunkowości i badania sprawozdań finansowych.
W 2020 r. Rada Agencji podjęła następujące działania związane z realizacją ustawowych zadań
z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów:
 zatwierdziła uchwałę KRBR z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zakresu
tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2020
r.,
 zatwierdziła uchwałę KRBR z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zakresu tematycznego
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2021 r.
Prezes Agencji, na prośbę Rady Agencji, wystąpił do KRBR w piśmie z dnia 26 lutego 2020 r. z
propozycjami uwzględnienia 12 nowych zagadnień do zakresu tematycznego obligatoryjnego
doskonalenia zawodowego w 2021 r., a także zarekomendował do utrzymania 12 tematów szkoleń
spośród dotychczasowej tematyki obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych
rewidentów. Wśród nowych tematów zgłoszonych znalazły się m.in.:



usługi atestacyjne w zakresie prospektu emisyjnego,
specyfika badania sprawozdań finansowych: SKOK-ów, banków, zakładów ubezpieczeń i
zakładów reasekuracji, funduszy inwestycyjnych oraz funduszy emerytalnych,
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wartości szacunkowe - identyfikacja i ocena ryzyka istotnego zniekształcenia
sprawozdania finansowego w zakresie wartości szacunkowych, procedury badania
wartości szacunkowych i zasady ich doboru, procedury szacowania ryzyka w wartościach
szacunkowych, analiza wartości szacunkowych w sprawozdaniu finansowym, ocena
zniekształceń wartości szacunkowych w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto Prezes Agencji, na prośbę Rady Agencji, mając na uwadze sytuację związaną z
zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, wystąpił pismem z dnia 29 kwietnia
2020 r. do Prezesa KRBR, o podjęcie działań dotyczących przeprowadzenia, możliwie pilnie,
szkolenia w formie zdalnej dla biegłych rewidentów z tematyki związanej z przeprowadzaniem
badań i przeglądów sprawozdań finansowych, wraz z uwzględnieniem kwestii dotyczących
właściwych zabezpieczeń (w systemach elektronicznych) leżących zarówno po stronie biegłego
rewidenta jak i po stronie podmiotu badanego w zakresie tematycznym obligatoryjnego
doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2020 r.
Mając na względzie fundamentalne znaczenie ustawicznego podnoszenia kwalifikacji biegłych
rewidentów, pismem z dnia 27 sierpnia 2020 r. Agencja, na prośbę Rady PANA, zwróciła się do
Prezesa KRBR o rozważenie opracowania zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia
zawodowego dla biegłych rewidentów na 2022 r. i jego przedłożenie do zatwierdzenia Radzie
Agencji nie później niż w I półroczu 2021 r.

III 4. Działania w zakresie postępowania kwalifikacyjnego dla
kandydatów na biegłych rewidentów
Komisja Egzaminacyjna, działająca na podstawie ustawy o biegłych rewidentach, rozporządzenia
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego
na biegłych rewidentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2396) i uchwał KRBR zatwierdzanych przez Radę
Agencji, przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne, w tym egzaminy dla kandydatów na biegłych
rewidentów. Zgodnie z art. 13 ust. 6 ustawy o biegłych rewidentach Komisja Egzaminacyjna składa
Agencji oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych sprawozdanie ze swej
działalności.
W 2020 r. Rada PANA zatwierdziła następujące uchwały KRBR, podjęte w porozumieniu z
Komisją Egzaminacyjną, dotyczące postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na biegłych
rewidentów:
 uchwałę z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania egzaminów z
wiedzy dla kandydatów na biegłych rewidentów;
 uchwałę z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie terminów i trybu organizowania egzaminów z
wiedzy dla kandydatów na biegłych rewidentów.
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III 5. Działania w zakresie wskaźników jakości audytu
Kontynuując działania podjęte przez KNA, PANA dokonała w 2020 r. przeglądu dobrych praktyk w
zakresie stosowania przez firmy audytorskie w Polsce wskaźników jakości badania AQI. Przegląd
został przeprowadzony na podstawie analizy wybranych sprawozdań z przejrzystości 30 z 73 firm
audytorskich znajdujących się na wykazie firm audytorskich przeprowadzających badania
ustawowe w JZP w 2019 r. Do analizy w 2020 r. wybrano 3 firmy audytorskie z grupy A (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
15%), 8 firm audytorskich 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% i nie przekracza 15%) oraz 19 firm
audytorskich z grupy C (tj. ww. wskaźnik jest mniejszy niż 1%).
Firmy audytorskie z grupy A informują w swoich sprawozdaniach z przejrzystości o wdrożeniu
wskaźników jakości badania bez podawania metodologii badania, a tym sposobu liczenia
wskaźników i wyciągnięcia wniosków na podstawie ich analizy. Argumentują, iż stosowane, w
połączeniu z innymi metodami pomiaru, wskaźniki jakości badania dają jeszcze większe możliwości
opracowywania oraz nadzorowania planów monitorowania kontroli jakości oraz przedstawiania
raportów na temat postępów w obszarze działań, ukierunkowanych na zapewnienie odpowiedniej
jakości badania. Wiąże się to jednak z ponoszeniem znacznych i systematycznych nakładów na
system zarządzania jakością, monitoring jakości badania, pracowników oraz na technologię i
narzędzia dla zespołów wykonujących zlecenia.
Analiza sprawozdań z przejrzystości pozostałych 27 firm audytorskich z grupy B i z grupy C
wskazuje, iż firmy audytorskie deklarują w swoich sprawozdaniach prowadzenie ciągłego p rocesu
podnoszenia jakości badania argumentując, iż nastawienie na stałe doskonalenie jest istotnym
czynnikiem decydującym o poprawie jakości badań. Jakość badania wyznaczana jest w sposób
opisowy bez stosowania mierników, które definiowałyby liczbowo czy procentowo jakość badania.
Z treści przeanalizowanych sprawozdań z przejrzystości wynika, że firmy audytorskie, podobnie
jak w poprzednim roku, koncentrują się głównie na opisach stosowanego systemu wewnętrznej
kontroli jakości w oparciu o KSKJ 3. Opisany przez firmy audytorskie system wewnętrznej kontroli
jakości składa się z zasad i procedur dotyczących następujących elementów:







odpowiedzialności kierownictwa za zapewnienie jakości świadczonych usług,
spełniania wymogów etycznych,
przyjmowania zleceń i kontynuowania współpracy z klientem,
zasobów ludzkich,
realizacji zleceń,
nadzorowania.

Z analizy sprawozdań z przejrzystości, spełniających wymagania art. 13 rozporządzenia UE nr
537/2014, wynikają następujące wnioski:

3

Uchwała nr 2040/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów kontroli
jakości
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firmy audytorskie z grupy A widzą możliwość utworzenia wskaźników jakości badania, lecz
obecnie formułują ogólne wnioski o racjonalności stosowania wskaźników AQI bez
podawania metodologii badania,
firmy audytorskie z grup B i C badające JZP nie wypracowały metodologii pozwalającej
zaprezentować liczbowo lub procentowo wskaźniki jakości badania,
występuje ogólna trudność zbudowania wskaźnika, który mógłby kompleksowo
definiować jakość badania,
brakuje odpowiednich zasobów i narzędzi analitycznych (szczególnie wśród małych firm
audytorskich),
brakuje dobrych praktyk w zakresie stosowania mierników jakości.

Prowadzony dotychczas przez PANA monitoring rynku w zakresie możliwości wdrożenia AQI w
Polsce oraz wnioski z obserwacji międzynarodowych trendów w tym obszarze będą stanowić bazę
do dalszych prac.

III 6. Wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru
publicznego nad działalnością PIBR
Agencja w ramach wykonywania zadań sprawowania nadzoru publicznego nad działalnością
PIBR podejmowała w szczególności następujące działania o charakterze systemowym wobec
organów PIBR:
 analizowała uchwały KRBR wydane w sprawach o nałożenie kary administracyjnej na firmy
audytorskie na podstawie przepisów ustawy zmieniającej i uchylonej ustawy o biegłych
rewidentach,
 zainicjowała dopracowanie procesu uzgodnień procedury skreślenia biegłego rewidenta,
wobec którego prowadzone było postępowanie dyscyplinarne w sprawie przewinienia
dyscyplinarnego popełnionego w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych lub usług
pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu,
 uczestniczyła w analizach prawnych przepisów dotyczących działalności biegłych
rewidentów i firm audytorskich w zw. ze zgłoszonymi wątpliwościami,
 rozpatrywała wnioski dotyczące ulepszenia organizacji, niezależności i obiektywności
audytorskiej oraz omówienia warunków pracy na stanowisku audytora,
 analizowała wpływ pandemii na funkcjonowanie nadzoru publicznego.
Rok 2020 był także pierwszym rokiem obowiązywania zmiany zakresu kompetencji KRD i KSD w
prowadzeniu spraw dyscyplinarnych biegłych rewidentów w ramach wykonywania przez nich
zawodu.
W kompetencji Agencji znalazły się:
 postępowania wyjaśniające,
 dochodzenia dyscyplinarne
dotyczące nieprzestrzegania przez biegłych rewidentów przepisów prawa, standardów
wykonywania zawodu oraz zasad etyki w wyniku wykonywania przez nich usług atestacyjnych oraz
pokrewnych.
Z uwagi na przepisy przejściowe ustawy o biegłych rewidentach oraz ustawy zmieniającej, część
tych spraw (w tym w wyniku kontroli KKN) pozostała w gestii KRD i KSD. W istotnych sprawach
(wszczętych w wyniku kontroli KKN, które pozostały w kompetencji KRD i KSD po 1 stycznia 2020
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r.) dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej biegłych rewidentów realizujących przeglądy
oraz badania ustawowe sprawozdań finansowych Agencja występowała w charakterze strony. W
2020 r. Agencja uczestniczyła jako strona w 4 postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych
przez KRD dotyczących nieprawidłowości podczas przeglądów oraz badań ustawowych
sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych w stosunku do kluczowego biegłego
rewidenta oraz kontrolera jakości wykonania zlecenia. Sprawy te pozostają w toku na koniec 2020
r. Agencja wprowadziła system regularnych, comiesięcznych sprawozdań nt. postępów w
prowadzeniu czynności dochodzeniowych w powyższych sprawach, przesyłanych jej przez KRD
oraz na bieżąco monitorowała aktywność procesową KRD. Z uwagi na znaczenie ewentualnego
rozstrzygnięcia dla ocen dokonywanych przez Agencję w postępowaniach pozostających w
zakresie jej właściwości, PANA uczestniczyła w wybranej rozprawie dyscyplinarnej przed KSD. Na
rozprawie tej rozpoznawana była sprawa przeciwko osobie, w odniesieniu do której Agencja
prowadzi kolejne postępowanie dyscyplinarne. Sprawa, zakończyła się orzeczeniem skazującym,
zaś zgromadzony w niej materiał okazał się mieć znaczenie dla postępowania prowadzonego przez
Agencję.
Agencja monitorowała przebieg postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przez KSD oraz KRD
w ramach nadzoru, m.in. w celu poddania kontroli praktyki orzeczniczej w zakresie rodzajów i
wysokości kar orzekanych za przewinienia dyscyplinarne, w kontekście ich adekwatności oraz
stopnia dolegliwości kary orzekanej z powodu popełnionego przewinienia dyscyplinarnego, a
także dążenia do uzyskania spójności wymiaru kar za tożsame przedmiotowo przewinienia. PANA
poddawała analizie okoliczności, jakie organ wydający orzeczenie wziął pod rozwagę ustalając
rodzaj i wymiar kary.
Agencja analizowała orzeczenia KRD i KSD w kontekście zasadności wnoszenia środków
zaskarżenia w trybie art. 164 ust. 2 i art. 152a ustawy o biegłych rewidentach. PANA, na bazie
otrzymanych orzeczeń KRD i KSD, dokonywała ich analizy pod kątem przedmiotu sprawy w
podziale na naruszenie obowiązków z tytułu przynależności do samorządu zawodowego
(obligatoryjne szkolenie zawodowe oraz terminowe uiszczanie składek członkowskich) oraz
naruszenie zasad wykonywania usług atestacyjnych lub usług pokrewnych (w sprawach
pozostałych w kompetencji KRD i KSD). W ramach analizy poddawano ocenie wagę przewinienia
dyscyplinarnego, czas jego trwania oraz rodzaj i stopień naruszenia ciążących na obwinionym
obowiązków.
W przypadku analizy naruszenia obowiązków obligatoryjnego doskonalenia zawodowego Agencja
brała pod uwagę czy obwiniony popełniał uprzednio w tym zakresie przewinienia dyscyplinarne
(karalność obwinionego), czy uzupełnił w terminie późniejszym (przy czym termin ten nie może
być dłuższy niż 2 lata) zaległe szkolenia, złożone przez obwinionego wyjaśnienia w toku
postępowania dyscyplinarnego, wiek oraz zamiar dalszego wykonywania zawodu.
W przypadku naruszeń związanych z wykonywaniem przez obwinionego czynności rewizji
finansowej Agencja poddawała ocenie rodzaj i stopień naruszenia obowiązków przez obwinionego
(w tym liczba naruszeń), skutki popełnionego przez niego przewinienia dyscyplinarnego dla
pokrzywdzonego oraz uczestników obrotu gospodarczego, korzyści lub straty poniesione przez
podmiot badany, dotychczasowy przebieg pracy zawodowej obwinionego oraz jego uprzednią
karalność.
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Ponadto dokonywano oceny współmierności wymierzonych kar do rodzaju popełnionych
przewinień oraz przyjętej przez KSD linii orzeczniczej. W przypadku orzeczeń KRD o umorzeniu
postępowania, Agencja analizowała podstawę prawną i motywy umorzenia postępowania pod
kątem ich zgodności ze stanem faktycznym wskazanym w orzeczeniach. Szczególnej uwadze
poddano sprawy naruszeń standardów wykonywania zawodu oraz reguł etyki w wyniku
świadczenia usług atestacyjnych, oraz usług pokrewnych. W związku z wykonywaniem powyższych
analiz Agencja współpracowała z KRD i KSD w celu wyjaśnienia stanu prawnego oraz okoliczności
faktycznych stanowiących podstawę wydania orzeczeń, w stopniu pozwalającym na podjęcie przez
Agencję decyzji o ich zaskarżeniu lub odstąpieniu od zaskarżenia do właściwego sądu.
W wyniku analizy orzecznictwa KRD i KSD zapadłego w 2020 r. Agencja nie wnosiła przewidzianych
dla niej ustawowo środków zaskarżenia.

Agencja współpracowała z KRBR:




przekazując aktualne informacje (według zapotrzebowania KRBR) na temat postępowań
dyscyplinarnych prowadzonych w związku z naruszeniami popełnionymi przez biegłych
rewidentów podczas wykonywania usług atestacyjnych lub usług pokrewnych w sprawach
biegłych rewidentów, którzy złożyli oświadczenie o wystąpieniu z samorządu biegłych
rewidentów w wykonaniu uprawnień z art. 18 ust. 4 ustawy o biegłych rewidentach
(wnioski biegłych rewidentów o ich skreślenie z rejestru),
konsultując skreślenia z rejestru na wniosek biegłych rewidentów w aspekcie między
innymi odpowiedzialności administracyjnej ich jednoosobowych firm audytorskich.
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IV Nadzór publiczny Polskiej Agencji Nadzoru
Audytowego nad biegłymi rewidentami i firmami
audytorskimi w zakresie kontroli
IV 1. Działania w zakresie ustalania zasad kontroli w firmach
audytorskich
2020 rok był pierwszym rokiem sprawowania przez PANA bezpośredniego nadzoru publicznego
nad firmami audytorskimi i biegłymi rewidentami, m.in. poprzez przeprowadzanie kontroli w
zakresie dotyczącym badań ustawowych, kontroli tematycznych oraz kontroli doraźnych.
Pierwsza wersja Polityk i procedur przeprowadzania kontroli Polskiej Agencji Nadzoru
Audytowego, opracowana na bazie procedur kontroli stosowanych przez KNA i KKN, została
przyjęta w lutym 2020 r. Nadejście pandemii COVID-19 wymusiło zmianę sposobu działania
Agencji, w tym wprowadzenia nowego sposobu przeprowadzania kontroli - w formie zdalnej.
Mając na celu poprawę ich skuteczności i efektywności Agencja niezwłocznie wdrażała narzędzia
IT i rozwiązania organizacyjne umożliwiające zapewnienie ciągłości procesu kontroli. Promowała
także wśród firm audytorskich prowadzenie kontroli w sposób zdalny.
Wymuszone sytuacją pandemiczną zmiany w organizacji pracy firm audytorskich oraz Agencji
sprawiły, że realizacja planu kontroli stała się poważnym wyzwaniem. Mimo tego Agencja cały czas
realizuje swoje działania kontrolne z zachowaniem wysokiej ich jakości.
W ramach działań związanych z kontrolami Agencja dążyła do zwiększania transparentności,
zapewnienia możliwości uczestniczenia kontrolowanemu w kontroli na każdym jej etapie oraz
przeprowadzania działań kontrolnych w sposób umożliwiający przedstawianie kontrolowanym
firmom audytorskim informacji zwrotnej z kontroli w bardziej przejrzysty i jednolity sposób.
Działania Agencji związane z budową nowego systemu kontroli objęły:
1.

Koncentrację na systemach kontroli jakości firm audytorskich. Procedury PANA bazują
na potwierdzeniu działania systemu wewnętrznej kontroli jakości w firmie audytorskiej.
Procedury zostały dopasowane do skali kontrolowanych firm audytorskich tak, aby objąć
ich pełną działalność. Podczas pierwszego roku zwiększonej koncentracji na systemach
wewnętrznej kontroli jakości zauważono, że nie wszystkie firmy są na tym samym etapie
w ich wdrażaniu; niektóre firmy audytorskie są bardziej dojrzałe niż inne w zrozumieniu i
reagowaniu na ryzyko, przed którym stoją.

2.

Utworzenie zespołu kontrolerów. Ze względu na wysokie wymagania stawiane
kontrolerom zdecydowano się na budowę zespołu na bazie transparentnego sposobu
rekrutacji opartego na 3 etapach (weryfikacja zakresu doświadczenia na podstawie
zgłoszenia oraz rejestru biegłych rewidentów, ocena rozwiązania zadania wykonanego
przez kandydata, rozmowa weryfikująca wiedzę oraz kompetencje merytoryczne i
społeczne). W efekcie wyselekcjonowano zespół kontrolerów o wysokim poziomie
kompetencji merytorycznych i społecznych.
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3.

Komunikowanie „dobrych praktyk”. Kontrole przeprowadzane przez Agencję pełnią
również funkcję edukacyjną. Aby zapobiec występowaniu nieprawidłowości, kontrolerzy
zaczęli rozpowszechniać „dobre praktyki”, których celem jest promowanie i poprawa
jakości audytu. Z otrzymanych informacji zwrotnych od biegłych rewidentów wynika, że
dzięki tej funkcji edukacyjnej kontroli, firmy audytorskie odnoszą korzyści z poznania
„dobrych praktyk” i wpływa to pozytywnie na udoskonalenie ich pracy.

4.

Przygotowanie zmian do Polityk i procedur zarządzania systemem kontroli i
przeprowadzania kontroli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. W związku ze
zgromadzonymi doświadczeniami z kontroli prowadzonych zdalnie w okolicznościach
pandemii, PANA rozpoczęła proces zmian w zakresie procedur przeprowadzania kontroli.
Nastąpiła aktualizacja szablonów załączników (w tym zasad doboru próby) oraz sposobu
tworzenia i przechowywania akt kontroli, mając na względzie prowadzenie kontroli
zdalnych. Dodatkowo rozpoczął się proces opracowywania procedur informowania
odpowiednich organów o okolicznościach, mogących wskazywać na niezgodne z prawem
działania, które zostały zidentyfikowane w trakcie kontroli przez Agencję, jako regulacji
odrębnej od procedur przeprowadzania kontroli.

5.

Zmianę formatu protokołu i raportów z kontroli. PANA przeprojektowała sposób
sporządzania protokołu kontroli oraz raportu z kontroli tak, aby lepiej odpowiadały
potrzebom informacyjnym firm audytorskich, biegłych rewidentów oraz pozostałych
interesariuszy. Działania Agencji w tym zakresie będą zmierzały do sukcesywnego
udoskonalania protokołów oraz raportów.

W omawianym okresie Agencja ustaliła roczny plan kontroli 2020/2021. W ramach tego planu
przewidziano skontrolowanie 43 firm audytorskich badających JZP oraz 205 firm audytorskich
niebadających JZP.

IV 2. Działania w zakresie kontroli w firmach audytorskich
W 2020 roku PANA realizowała wykonanie planów kontroli uchwalonych przez KNA na okres
2019/2020, 2018/2019 oraz pierwsze półrocze 2020 roku w zakresie dotyczącym badań
ustawowych jednostek innych niż JZP, a także w zakresie usług atestacyjnych innych niż badania
ustawowe lub usług pokrewnych. Oprócz tych planów Agencja rozpoczęła również realizację
rocznego planu kontroli 2020/2021 zatwierdzonego przez Radę PANA.
Tabela 1. Zestawienie planów kontroli

Plany kontroli

Liczba FA
badających JZP

Liczba
pozostałych FA

Plan 2020/2021

43

205

Plan 2019/2020

10

-

Plan 2018/2019

4

-

Plan I półrocze 2020 w zakresie dotyczącym badań
ustawowych jednostek innych niż JZP

20

Kontrola doraźna zaplanowana przez KNA

1
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W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach
wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 możliwe stało się
przeprowadzanie kontroli w firmach audytorskich przeprowadzających badania ustawowe
sprawozdań finansowych JZP w sposób zdalny, to jest nie w siedzibie firmy audytorskiej. Po
dopasowaniu sposobów kontroli do nowych regulacji, pierwsza taka kontrola została przez
Agencję wszczęta w maju 2020 r. Kolejne kontrole, począwszy od lipca 2020 r., były wykonywane
już w oparciu o zdobyte praktyczne doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli zdalnych.
Pomimo tego, że zdalne kontrole były dla firm audytorskich nowością, w 2020 roku aż 93%
skontrolowanych firm audytorskich wybrało taki sposób kontroli.
Do końca grudnia 2020 roku Agencja wykonała 42 kontrole. 16 spośród nich dotyczyło firm
audytorskich przeprowadzających badania ustawowe sprawozdań finansowych JZP , zaś 26
kontroli dotyczyło firm audytorskich nieprzeprowadzających badań JZP. Łącznie skontrolowano
105 akt badań, w tym 65 akt w podmiotach przeprowadzających badania ustawowe sprawozdań
finansowych JZP (średnio 4 akta badania na podmiot) oraz 40 akt badań w pozostałych podmiotach
(średnio 1,8 akt badania na podmiot). Przeciętna liczba wskazywanych nieprawidłowości w aktach
badań dla firm badających JZP wynosiła 16, zaś w przypadku firm nie badających JZP – 14.

1) Nieprawidłowości w obszarze SWKJ
Nieprawidłowości związane z SWKJ w przypadku firm audytorskich badających JZP , dotyczyły w
głównej mierze naruszeń KSKJ (37% naruszeń) oraz niepoprawnego zaprojektowania procedur
badania stosowanych w firmie audytorskiej (34% naruszeń). Nieprawidłowości te przekładały się
na naruszenie przepisów art. 50 i 64 ustawy o biegłych rewidentach. Niewielka liczba
nieprawidłowości dotyczyła również naruszenia przepisów art. 8 rozporządzenia nr 537/2014.
Wykres 1. Rozkład nieprawidłowości w obszarze SWKJ w firmach audytorskich badających oraz
niebadających jednostki zainteresowania publicznego

badające JZP
27%

niebadające
JZP
1%
6%

29%

34%

2%

37%

64%
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W przypadku firm niebadających JZP główne nieprawidłowości w konstrukcji systemu
wewnętrznej kontroli jakości dotyczą naruszenia postanowień KSKJ (64% naruszeń). Przekłada się
to ponownie na naruszenia przepisów art. 50 i 64 ustawy o biegłych rewidentach. Niewielki
odsetek nieprawidłowości stanowiły naruszenia związane z niepoprawnym zaprojektowaniem
procedur badania (6%) oraz naruszenia Kodeksu Etyki.

2) Nieprawidłowości dotyczące krajowych standardów w obszarze badania
Podstawowy obszar kontrolowany, oprócz systemu kontroli jakości, stanowią akta badania,
będące pochodną prawidłowości funkcjonowania systemu wewnętrznej kontroli jakości firmy
audytorskiej.
Od początku prowadzenia kontroli Agencja gromadziła bardzo dokładne statystyki wskazujące na
obszary wymagające poprawy. Zaprezentowane poniżej wnioski dotyczą kilku obszarów. Po
pierwsze wskazane zostały nieprawidłowości w odniesieniu do sprawozdań finansowych (w
podziale na badania JZP oraz pozostałe badania), jako najczęściej wykonywanej usługi przez firmy
audytorskie. W przypadku badań JZP jest to blisko 82% badań, zaś w przypadku badań innych
jednostek jest to aż 95%. Wartościowo badanie sprawozdań finansowych JZP stanowi 79%, zaś dla
jednostek innych jest to 96% wartości przychodów z tytułu wszystkich badań tych podmiotów. Pod
literą b wskazane zostały nieprawidłowości w odniesieniu do akt badań skonsolidowanych.
Pomimo tego, że stanowią one relatywnie niewielką część wykonywanych badań, to ze względu
na to, iż dotyczą niezwykle skomplikowanych zagadnień, przysparzają wielu wyzwań firmom
audytorskim.

a)

Nieprawidłowości dotyczące badania sprawozdań finansowych

Pomimo, że uchwałą KRBR nr 2783/52/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. wdrożono w Polsce
Międzynarodowe Standardy Badania dla badań sprawozdań JZP za okresy kończące się 31 grudnia
2016 r. oraz dla badań sprawozdań pozostałych podmiotów za okresy kończące się 31 grudnia
2017 r. przeprowadzone kontrole wskazują, że część firm audytorskich nie dostosowała się do
prowadzenia badań w oparciu o nowe standardy.
Oprócz zakresu dokumentowania wymaganego przez KSB, największą zmianą wymaganą przez
nowe standardy było zwiększenie nacisku na prawidłowe planowanie badania. Kluczow e w tym
względzie są identyfikacja i oszacowanie ryzyka. Standardy kładą szczególny nacisk na
identyfikację i oszacowanie ryzyka istotnego zniekształcenia, spowodowanego oszustwem lub
błędem, na poziomie sprawozdania finansowego i na poziomie stwierdzenia, poprzez zrozumienie
jednostki i jej otoczenia (w tym zrozumienie kontroli wewnętrznej badanego podmiotu). W
przypadku akt badania sprawozdań finansowych podmiotów innych niż JZP , na tym etapie
kontrole wskazują na największą liczbę nieprawidłowości - 19% zidentyfikowanych
nieprawidłowości dotyczyło standardu KSB 315. Na szczególną uwagę zasługuje również liczba
zidentyfikowanych nieprawidłowości w zakresie ryzyka oszustwa - 8% zidentyfikowanych
nieprawidłowości dotyczyło standardu KSB 240. Agencja w swojej komunikacji i publikacjach
zamieszczanych m.in. na stronie internetowej zwracała wielokrotnie uwagę na aspekt
uwzględniania w badaniach ryzyka oszustwa, szczególnie w okresie pandemii.
W przypadku badań sprawozdań finansowych podmiotów innych niż JZP , drugim co do liczby
nieprawidłowości był obszar zgromadzenia dowodów badania. 13% zidentyfikowanych
nieprawidłowości dotyczyło naruszenia standardu KSB 500.
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Wykres 2. Rozkład nieprawidłowości w aktach badania sprawozdań finansowych JZP, podmiotów innych niż JZP oraz w
aktach badania sprawozdań skonsolidowanych
KSB 720 Obowiązki dotyczące innych informacji
KSB 710 Informacje porównawcze
KSB 706 Akapity objaśniające oraz akapity zawierające inne sprawy
KSB 705 Modyfikacje opinii w sprawozdaniu
KSB 701 Przedstawianie kluczowych spraw badania w sprawozdaniu
KSB 700 Formułowanie opinii
KSB 620 Wykorzystanie pracy eksperta biegłego rewidenta

KSB 600 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
KSB 580 Pisemne oświadczenia
KSB 570 Kontynuacja działalności
KSB 560 Późniejsze zdarzenia
KSB 550 Strony powiązane
KSB 540 Badanie szacunków księgowych (w tym wartości godziwej)
KSB 530 Próbkowanie
KSB 520 Procedury analityczne
KSB 510 Zlecenie badania po raz pierwszy - stany początkowe

KSB 505 Potwierdzenia zewnętrzne
KSB 501 Dowody badania - szczególowe rozważania dotyczące…
KSB 500 Dowody badania
KSB 450 Ocena zniekształceń zidentyfikowanych w trakcie badania
KSB 402 Okoliczności związane z badaniem jednostki korzystającej z…
KSB 330 Reakcja na oszacowane ryzyka
KSB 320 Istotność
KSB 315 Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia

KSB 300 Planowanie badania
KSB 260 Komunikowanie z osobami sprawującymi nadzór
KSB 250 Rozważenie przepisów prawa i regulacji w badaniu
KSB 240 Obowiązki dotyczące oszustw
KSB 230 Dokumentacja badania
KSB 220 Kontrola jakości badania sprawozdania finansowego
KSB 210 Uzgadnianie warunków zleceń badania
KSB 200 Ogólne cele biegłego rewidenta
0%

JZP sprawozdania finansowe

2%

4%

sprawozdania skonsolidowane

6%

8%

10%

12%

14%

16%

nieJZP sprawozdania finansowe
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18%

20%

W przypadku akt badania sprawozdań finansowych JZP najwięcej nieprawidłowości zostało
zidentyfikowanych w obszarze gromadzenia dowodów badania (13% nieprawidłowości dotyczyło
standardu KSB 500), co prowadziło do braku przejrzystości dokumentacji i jednocześnie
nieprawidłowości w zakresie dokumentacji badania (10% nieprawidłowości w zakresie standardu
KSB 230). Również w przypadku badań sprawozdań finansowych JZP faza planowania okazała się
problemem dla firm audytorskich, na co wskazują nieprawidłowości w zakresie standardów KSB
240, KSB 315, KSB 320 oraz KSB 330.
W przypadku badań sprawozdań finansowych JZP szczególnie istotnym i ważnym
dla interesariuszy są również nieprawidłowości w zakresie przedstawiania kluczowych spraw
badania w sprawozdaniu biegłego rewidenta. W obszarze tym wystąpiło 7% nieprawidłowości
zidentyfikowanych w kontrolach akt badania sprawozdań finansowych JZP.

b)

Nieprawidłowości dotyczące badania sprawozdań skonsolidowanych

W przypadku badania sprawozdań skonsolidowanych najwięcej nieprawidłowości zostało
zidentyfikowanych w zakresie zgodności ze standardem KSB 600 (19%). Firmy audytorskie miały
również problem z właściwym zaplanowaniem reakcji na ryzyko badania, na co wskazują
nieprawidłowości dotyczące zastosowania standardu KSB 330 (9%). Problemy
z dokumentowaniem przełożyły się na wysoki procent nieprawidłowości , tak w zakresie
przejrzystości dokumentacji badania (standard KSB 230 – 8% nieprawidłowości), jak i w zakresie
osiągnięcia celu badania (standard KSB 200 – 8%). Niezwykle niepokojący ze względu na
interesariuszy sprawozdań z badania jest wysoki procent nieprawidłowości w zakresie
przedstawiania kluczowych spraw badania (standard KSB 701 – 10%).

IV 3. Pozostałe działania w obszarze kontroli
Podczas kontroli planowych przeprowadzanych przez PANA weryfikowana była realizacja zaleceń
poprzednich kontroli. We wszystkich 42 prowadzonych kontrolach stwierdzono, że zalecenia
zostały zrealizowane.
Do końca 2020 r. zostało przygotowanych 10 raportów z kontroli. W stosunku do 3 firm
audytorskich nie wskazano zaleceń ze względu na brak nieprawidłowości, w stosunku do 5 firm
audytorskich wskazano zalecenia wskazujące konieczność korekty systemu kontroli jakości, w
stosunku do 7 firm audytorskich zostały wskazane zalecenia dotyczące konieczności poprawy
procedur badania.
PANA, w ramach sprawowanego nadzoru publicznego w obszarze ustawowych badań sprawozdań
finansowych JZP, uruchomiła w 2020 r. proces kontrolny w odniesieniu do ustawowych badań
sprawozdań finansowych jednostek będących JZP, w związku z wcześniejszymi decyzjami KNA w
sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnych w związku z powzięciem informacji o
nieprawidłowościach w przeprowadzaniu badań sprawozdań finansowych.
W 2020 r. PANA przekazała kontrolowanej firmie audytorskiej raport z kontroli doraźnej, wszczętej
w 2019 r., który zawierał główne ustalenia i wnioski z kontroli, w tym zalecenia, a także informacje
o planowanych działaniach pokontrolnych.
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V Nadzór publiczny Agencji nad biegłymi
rewidentami i firmami audytorskimi w zakresie
prowadzonych postępowań
Rozstrzygnięcia Agencji podejmowane w prowadzonych postępowaniach dyscyplinarnych i
administracyjnych podlegają odpowiednio kontroli sądów powszechnych oraz sądów
administracyjnych.
Schemat 4. Kontrola sądowa i orzekanie odnośnie biegłych rewidentów i firm audytorskich

V 1. Regulacje przejściowe w zakresie postępowań
Prowadzone przez organy PIBR, wszczęte i niezakończone przed dniem 1 stycznia 2020 r.
postępowania:
 administracyjne toczyły się na podstawie przepisów dotychczasowych,
 dyscyplinarne toczyły się na podstawie przepisów dotychczasowych, chyba że zasady
wprowadzone przez nowe przepisy były korzystniejsze dla obwinionego.
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Agencja kontynuowała prowadzenie:
 postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia
2020 r. (w pierwszej lub w drugiej instancji) oraz uczestniczyła w postępowaniach sądowoadministracyjnych dotyczących nałożenia kary administracyjnej;
 postępowań dyscyplinarnych wszczętych i niezakończonych przez organy PIBR przed
dniem 1 stycznia 2020 r., w których stroną była lub mogłaby być KNA;
 postępowań dyscyplinarnych wszczętych i niezakończonych, w przypadku których KNA
prowadziła postępowanie wyjaśniające, dochodzenie dyscyplinarne albo jest
oskarżycielem przed sądem.

V 2. Działania w zakresie postępowań dyscyplinarnych wobec
biegłych rewidentów
W zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej biegłych rewidentów wykonujących badania
sprawozdań finansowych Agencja prowadziła w 2020 r. ogółem 39 dochodzeń dyscyplinarnych (z
czego 15 spraw kontynuowanych z lat poprzednich) z tytułu naruszenia standardów wykonywania
zawodu oraz przepisów prawa. Jedno dochodzenie dyscyplinarne zostało w tym roku umorzone z
uwagi na brak popełnienia przewinienia dyscyplinarnego. Agencja uzyskała jedno prawomocne
orzeczenie w sprawie przewinienia dyscyplinarnego biegłego rewidenta nakładające karę
pieniężną.
Stwierdzone naruszenia dotyczyły badań rocznych sprawozdań finansowych zarówno JZP, jak i
podmiotów nie będących JZP. Ujawnione przewinienia dyscyplinarne biegłych rewidentów
dotyczyły (w przeważającym stopniu) nieprzestrzegania przez nich przepisów ustawy, krajowych
standardów wykonywania zawodu oraz przepisów etyki zawodowej biegłych rewidentów.
Dotyczyły one najczęściej istotnych braków dokumentacji badania, w stopniu nie pozwalającym
innemu biegłemu rewidentowi na prześledzenie trybu wnioskowania i uzasadnienia dla wydania
konkretnych opinii z badania. Badający sprawozdania finansowe, których sprawy były
przedmiotem postępowań dyscyplinarnych Agencji w 2020 r., często nie wykazywali się należytym
zawodowym sceptycyzmem w stosunku do dowodów badania otrzymanych od kierownictwa
badanych jednostek. Wątpliwości Agencji budził sposób planowania i przeprowadzenia przez
biegłych rewidentów procedur wyznaczenia poziomu ryzyka badania oraz podjętych środków w
celu jego redukcji do dostatecznie niskiego poziomu, tj. aby możliwe było wyrażenie opinii z
badania. Analizując poszczególne dokumentacje badań Agencja ustaliła znaczące
nieprawidłowości w obszarze wyznaczania poziomu istotności badania oraz w sposobie
udokumentowania istotności w ramach dokumentacji badania. Biegli rewidenci mieli problemy z
formułowaniem zastrzeżeń w opinii. W znacznej części spraw Agencja ustaliła, że badający
poprzestawali na wydaniu sprawozdania z niezmodyfikowaną opinią, podczas gdy zgromadzone
podczas badania dowody uzasadniały co najmniej dodanie zastrzeżenia do opinii. Mogło to
wprowadzać w błąd interesariuszy badanych sprawozdań finansowych, odnośnie wiarygodności
informacji gospodarczych badanych jednostek.
Oprócz naruszenia przepisów dotyczących standardów badania sprawozdań finansowych Agencja
rozpoznała również przypadki złamania przez badających wymogów dotyczących niezależności od
klienta badania oraz autokontroli. Wiązało się to np. z łączeniem ról audytora ze świadczeniem
usług innych niż usługi atestacyjne lub usługi pokrewne, względem tego samego klienta, w okresie
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objętym audytem. Brak niezależności firmy audytorskiej skutkuje, w świetle przepisu art. 66 ust. 6
ustawy o rachunkowości, nieważnością całego badania oraz narażeniem firm audytorskiej na
wysokie koszty odszkodowań dochodzonych przez klientów i interesariuszy sprawozdań
finansowych.
W przypadku 3 dochodzeń dyscyplinarnych zostały przez Agencję wniesione do sądów
powszechnych wnioski o ukaranie biegłego rewidenta. Jednocześnie w 2020 r. Agencja popierała,
jako oskarżyciel, wnioski o ukaranie rozpatrywane przez sądy powszechne w 2 sprawach
zakończonych przez KNA przed 2020 r. W jednej ze spraw sądowych Agencja uzyskała
prawomocne orzeczenie kary pieniężnej nałożonej na biegłego rewidenta badającego
sprawozdanie finansowe JZP. W drugiej ze spraw zapadło na koniec 2020 r. nieprawomocne
orzeczenie sądu I instancji o nałożeniu na biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe
JZP kary upomnienia. Na koniec 2020 r. przed sądami powszechnymi pozostają w toku
postępowania w 3 sprawach wniesionych przez Agencję.
Ogółem na koniec 2020 r. w toku pozostaje 35 dochodzeń dyscyplinarnych w sprawach
ujawnionych nieprawidłowości podczas badań sprawozdań finansowych (z czego 11 dochodzeń
dyscyplinarnych kontynuowanych z lat ubiegłych). W przedmiocie badania sprawozdań
finansowych JZP – pozostaje w toku 19 spraw, z czego 8 dochodzeń wszczęto w 2020 r. Pozostałe
16 dochodzeń wszczętych w 2020 r. dotyczy badań sprawozdań finansowych podmiotów
niebędących JZP.
Z postępowaniami dyscyplinarnymi związane są również złożone przez Agencję do Prokuratury
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, o których mowa szerzej w punkcie VII 3.

V 3. Działania w zakresie postępowania wobec firm audytorskich
oraz wydawania zaświadczeń
Agencja prowadziła 64 postępowania administracyjne, w tym w zakresie nałożenia kary
administracyjnej (w pierwszej i w drugiej instancji), skreślenia z rejestru biegłych rewidentów
(rozstrzygnięcia formalne w drugiej instancji), wpisu do rejestru biegłych rewidentów (sprawa w
drugiej instancji), wpisu na listę firm audytorskich, skreślenia z listy firm audytorskich (na wniosek i
z urzędu).
Spośród wyżej wskazanych postępowań - 3 postępowania administracyjne o nałożenie kary
administracyjnej były prowadzone w pierwszej instancji (dwa spośród nich zostały wszczęte w 2019
r. przez KNA, a jedno w 2020 r. przez Agencję), w tym jedno postępowanie wobec członka zarządu
firmy audytorskiej na podstawie art. 182 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach.
Agencja wydała 2 decyzje administracyjne (w pierwszej instancji) o nałożeniu kary administracyjnej
(kary pieniężnej) wraz z podaniem do publicznej wiadomości, w związku z naruszeniem rotacji firmy
audytorskiej, o którym mowa w art. 182 ust. 1 pkt 16 ustawy o biegłych rewidentach. Jednocześnie
z uwagi na zmianę stanu prawnego, niezależnie od nałożenia kary administracyjnej w obu decyzjach
orzeczono o częściowym umorzeniu postępowania administracyjnego.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie zostało zakończone 1 postępowanie administracyjne
w sprawie nałożenia kary administracyjnej prowadzone przez Agencję w pierwszej instancji.
Dodatkowo w 2020 r. Agencja prowadziła 1 postępowanie administracyjne w drugiej instancji w
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związku z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (w zakresie decyzji o nałożeniu kary
administracyjnej wydanej w pierwszej instancji w 2019 r. przez KNA). W sprawie tej została wydana
decyzja utrzymująca w mocy decyzję o nałożeniu kary administracyjnej (kary pieniężnej).
Postępowanie administracyjne prowadzone było w związku z nieprzekazywaniem informacji
dotyczących badanej JZP, o których mowa w art. 12 ust. 1 rozporządzenia UE nr 537/2014 w związku
z art. 138 ustawy o biegłych rewidentach (art. 182 ust. 1 pkt 13 ustawy o biegłych rewidentach)
oraz nieprzestrzeganiem przepisów art. 13 rozporządzenia UE nr 537/2014, dotyczących
sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości (art. 182 ust. 1 pkt 15
ustawy o biegłych rewidentach).
Ponadto Agencja rozpatrywała odwołania firm audytorskich od uchwał KRBR wydanych
w przedmiocie nałożenia kar administracyjnych. W 2020 r. Agencja prowadziła i zakończyła
3 postępowania administracyjne w tym przedmiocie, które zostały przejęte po KNA. Agencja
wydała:




1 decyzję utrzymującą w mocy zaskarżoną uchwałę KRBR - na podstawie przepisów ustawy
o biegłych rewidentach, w związku z niewypełnieniem obowiązku informacyjnego, o
którym mowa w art. 52 ustawy o biegłych rewidentach w brzmieniu obowiązującym przed
1 stycznia 2020 r. (art. 182 pkt 28 ustawy o biegłych rewidentach w brzmieniu przed dniem
1 stycznia 2020 r.),
2 decyzje uchylające w całości uchwały KRBR i orzekające co do istoty - na podstawie
przepisów uchylonej ustawy o biegłych rewidentach (w jednym przypadku ponad 20
nieprawidłowości, w drugim przypadku ponad 30 nieprawidłowości).

W sprawach dotyczących nałożenia kary administracyjnej na firmy audytorskie oraz osoby , o
których mowa w art. 182 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach Agencja wydała 6 decyzji:







3 decyzje orzekające o nałożeniu kary pieniężnej (w tym 1 w wyniku rozpatrzeni a odwołania
od uchwały KRBR);
2 decyzje utrzymujące w mocy decyzje o nałożeniu kary pieniężnej (w tym 1 w wyniku
rozpatrzenia odwołania od uchwały KRBR, 1 w wyniku rozpoznaniu wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją KNA);
1 decyzja o nałożeniu kary zakazu wykonywania czynności rewizji finansowej na okres 3 lat
(w wyniku rozpatrzenia odwołania od uchwały KRBR);
w 3 przypadkach orzeczono karę dodatkową – podanie do publicznej wiadomości (w
decyzjach o nałożeniu kary);
w 2 przypadkach orzeczono o częściowym umorzeniu postępowania administracyjnego z
uwagi na zmianę stanu prawnego (w decyzjach o nałożeniu kary).
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Wykres 3. Wszystkie postępowania administracyjne w sprawach dotyczących kar administracyjnych
prowadzone przez Agencję w 2020 r. w podziale na rodzaje wydanych rozstrzygnięć z uwzględnieniem
spraw pozostających do rozpatrzenia na dzień 31 grudnia 2020 r.

Opracowanie własne

Agencja w 2020 r. wydała również 3 rozstrzygnięcia formalne w sprawach skreślenia
z rejestru biegłych rewidentów (2 postanowienia o odmowie przywrócenia terminu do złożenia
odwołania od uchwały KRBR w sprawie skreślenia z rejestru biegłych rewidentów oraz 1
postanowienie o niedopuszczalności odwołania od uchwały KRBR w sprawie skreślenia z rejestru
biegłych rewidentów).
Ponadto Agencja po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie KRBR o zawieszeniu postępowania
administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru biegłych rewidentów, uchyliła zaskarżone
postanowienie i przekazała sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Postępowania administracyjne w zakresie wpisów i skreśleń firm audytorskich opisane są w punkcie
V 4.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. prowadzonych było 10 postępowań sądowoadministracyjnych przed sądami administracyjnymi.
W 2020 r. do Agencji wpłynęło 37 wniosków o wydanie zaświadczenia o wpisie na listę firm
audytorskich. W 34 przypadkach Agencja po rozpatrzeniu wniosku o wydanie zaświadczenia
postanowiła o odmowie wydania zaświadczenia. 3 wnioski o wydanie zaświadczenia zostały
pozostawione bez rozpoznania z uwagi na nieuzupełnienie braków formalnych. Dodatkowo Agencja
w związku z wpływem 2 wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej wydania
zaświadczenia, wydała 1 postanowienie o utrzymaniu w mocy postanowienia o odmowie wydania
zaświadczenia oraz 1 postanowienie o niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy.
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Wykres 4. Wnioski o wydanie zaświadczenia o wpisie na listę firm audytorskich wpływające do Agencji
w 2020 r. w podziale na rodzaje wydanych rozstrzygnięć

Opracowanie własne

V 4. Działania w zakresie wpisów i skreśleń z listy firm
audytorskich
Postępowania administracyjne w zakresie wpisu na listę firm audytorskich
Do Agencji złożone zostały 22 wnioski o wpis na listę firm audytorskich, z czego:



w przypadku 17 wniosków wydano decyzję o wpisie na listę firm audytorskich,
w przypadku 5 postępowań na dzień 31 grudnia 2020 r. sprawa była w toku.

Znaczna cześć składanych wniosków zawierała liczne braki, co wymagało skierowania przez
Agencję wezwań (często wielokrotnych) do ich uzupełnienia, co w konsekwencji prowadziło do
wydłużenia czasu wydania decyzji o ww. wpisie. Agencja nie wydała żadnej decyzji odmawiającej
wpisu.

Polska Agencja Nadzoru Audy towego, ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa, telef on: 22 428 24 95, f ax: 22 487 81 71, e-mail: pana@pana.gov .pl

36

Wykres 5. Wnioski o wpis na listę firm audytorskich według formy prawnej działalności gospodarczej

Opracowanie własne

Postępowanie administracyjne w zakresie skreślenia z listy firm audytorskich
Do Agencji złożono 25 wniosków o skreślenie z listy firm audytorskich. W związku ze złożonymi
wnioskami Agencja wydała:
 7 decyzji o skreśleniu z listy firm audytorskich,
 1 decyzję o umorzeniu postępowania,
 4 zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania,
 3 zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, wszczynając jednocześnie
postępowanie o skreślenie firmy audytorskiej z listy firm audytorskich z urzędu.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. 10 postępowań pozostawało w toku.
Ponadto Agencja wszczęła 13 postępowań o skreślenie firmy audytorskiej z listy firm audytorskich
z urzędu, w tym 3 postępowania zostały wszczęte po uprzednim pozostawieniu wniosku o
skreślenie z listy firm audytorskich bez rozpoznania, w konsekwencji czego:
 wydano 11 decyzji o skreśleniu z listy firm audytorskich,
 2 postępowania umorzono z powodu śmierci biegłego rewidenta prowadzącego firmę
audytorską w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.
Agencja skreśliła 7 firm audytorskich z listy firm audytorskich czynnością materialno-techniczną,
na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o biegłych rewidentach w zw. z uchwałami KRBR o wykreśleniu
biegłych rewidentów z rejestru PIBR.
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Wykres 6. Wnioski o skreślenie firm audytorskich według formy prawnej działalności gospodarczej

Opracowanie własne

Firmy audytorskie składające wniosek o skreślenie wielokrotnie nie załączały wszystkich
wymaganych ustawą o biegłych rewidentach dokumentów, w formie wskazanej w ustawie o
biegłych rewidentach, co powodowało konieczność wzywania firm audytorskich do ich
przedłożenia, skutkując przedłużeniem postępowania administracyjnego.

Wpisy i skreślenia firm audytorskich w 2020 r.
Rok 2020 był pierwszym rokiem prowadzenia przez PANA rejestracji firm audytorskich oraz
bieżącej obsługi listy firm audytorskich. Na 31 grudnia 2019 r. tj. w dniu przejęcia przez PANA listy
firm audytorskich od Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, było zarejestrowanych 1419 firm
audytorskich.
W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. PANA podjęła następujące działania w
zakresie wpisów i skreśleń firm audytorskich:




28 firm audytorskich zostało wpisanych na listę firm audytorskich, w tym 17 firm
audytorskich zostało wpisanych na podstawie decyzji Agencji, 11 firm audytorskich
wpisano na podstawie uchwał podjętych przez KRBR (dotyczy postępowań w szczętych
przed 31 grudnia 2019 r.);
42 firmy audytorskie zostały skreślone z listy, w tym:
- 6 firm audytorskich zostało skreślonych na wniosek decyzją Agencji,
- 7 firm audytorskich w związku z art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy o biegłych rewidentach
(zaprzestanie spełniania wymogów z art. 46 ustawy, tj. co do formy prowadzonej
działalności), tzw. skreślenie z urzędu;
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- 7 firm audytorskich w związku z art. 18 ust. 5 ustawy (skreślenie biegłego rewidenta z
rejestru, który wykonywał zawód w formie prowadzenia działalności we własnym imieniu
i na własny rachunek);
- 22 firmy audytorskie zostały skreślone czynnością materialno-techniczną na podstawie
uchwał podjętych przez KRBR (dotyczy postępowań wszczętych przed 31 grudnia 2019 r.),
21 firm audytorskich na wniosek oraz 1 firma audytorska w związku z art. 18 ust. 5 ustawy.
W porównaniu do 2019 r. liczba wpisów na listę firm audytorskich w 2020 r. zmniejszyła się o 48%,
ale także należy zaznaczyć, że zmniejszyła się liczba skreśleń z listy o 72%.
Tabela 2. Zestawienie wpisów i skreśleń firm audytorskich w latach 2019 i 2020

2020

2019

Zmiana

Zmiana % (w proporcji
do wartości 2019 r.)

Wpisane na listę

28

54

-26

-48%

Skreślone z listy

42

151

-109

-72%

Opracowanie własne
Wykres 7. Przyczyny skreśleń z listy firm audytorskich w 2020 r.

Opracowanie własne

Jednostki audytorskie pochodzące z państw trzecich
Zgodnie z art. 204 ustawy o biegłych rewidentach PANA prowadzi również listę jednostek
audytorskich pochodzących z państw trzecich, którą przejęła jako następca prawny KNA. Na dzień
1 stycznia 2020 r. na liście nie było zarejestrowanych żadnych firm audytorskich pochodzących z
państw trzecich.
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Wpisowi na listę firm audytorskich pochodzących z państw trzecich podlega, na swój wniosek,
jednostka audytorska pochodząca z państwa trzeciego, która zamierza przeprowadzać lub
przeprowadza badanie sprawozdania finansowego jednostki zarejestrowanej w państwie trzecim,
której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Rzeczypospolitej
Polskiej, po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 205 ust. 1 ustawy o biegłych
rewidentach.
W 2020 r. Agencja podejmowała również działania mające na celu zidentyfikowanie firm
audytorskich, wobec których występowało na dzień 31 grudnia 2020 r. potencjalne ryzyko
skreślenia z listy prowadzonej na podstawie art. 57 oraz art. 58 ustawy o biegłych rewidentach, ze
względu na fakt wynikający z art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy, w związku z konsekwencjami wiążącymi
się z opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Więcej o podejmowanych działaniach
napisano w punkcie VIII 2.
W 2020 r. do Agencji nie wpłynął żaden wniosek o wpis na listę jednostek audytorskich
pochodzących z Wielkiej Brytanii ani z innych państw trzecich, zatem nie było prowadzone w
zakresie wpisu żadne postępowanie administracyjne.

Aktualizacja danych firm audytorskich
Agencja prowadziła w 2020 r. bieżącą obsługę firm audytorskich zareje strowanych na liście. W
okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. firmy audytorskie złożyły do Agencji 626 wniosków o
aktualizację danych. Zakres zmian na liście firm audytorskich dotyczył głównie danych o biegłych
rewidentach, wspólnikach, członkach zarządu, adresach oraz podmiotach powiązanych.
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VI Nadzór publiczny Polskiej Izby Biegłych
Rewidentów nad biegłymi rewidentami
VI 1. Działania w zakresie ustanawiania krajowych standardów
wykonywania zawodu, krajowych standardów kontroli jakości i
zasad etyki zawodowej
W 2020 r. KRBR realizowała zadania określone w ustawie o biegłych rewidentach związane z
przyjęciem KSB 540 (zmienionego) oraz zmian dostosowujących do innych standardów będących
konsekwencją nowego standardu 540, jak również wynikających z przyjętego wcześniej KSB 250
(zmienionego). Zmianie uległo łącznie 17 standardów.
W dniu 8 września 2020 r. KRBR podjęła uchwałę nr 1107/16a/2020 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.
KSB 540 (zmieniony) – „Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień” zastąpi
dotychczasowy KSB 540. Zmieniony standard ustanawia bardziej rozbudowane wymogi
i odpowiednio uszczegółowione wytyczne, w szczególności odnoszące się do „elementów”
szacunków, tj. metod (w tym modeli), założeń i danych oraz określania ryzyka nieodłącznego, które
mogą spowodować ryzyko istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń dla szacunków
księgowych i powiązanych ujawnień. Zmieniony standard zawiera także dwa załączniki dotyczące
czynników ryzyka nieodłącznego i ich wzajemnych relacji oraz komunikowania się z osobami
sprawującymi nadzór.
Zgodnie z przyjętymi postanowieniami powyższej uchwały istnieje możliwość wcześniejszego
zastosowania zmienionego brzmienia standardów, tj. przed datą ich obowiązkowego
zastosowania. W przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania zmienionego
brzmienia krajowych standardów wykonywania zawodu oraz krajowych standardów kontroli
jakości, fakt ten powinien być udokumentowany w sposób i na zasadach określonych w systemie
wewnętrznej kontroli jakości obowiązującym w firmie audytorskiej.
Natomiast stosowanie standardów w dotychczasowym brzmieniu, bez zmian wprowadzonych na
mocy uchwały nr 1107/15a/2020, upływa z dniem 31 grudnia 2021 r. Od 1 stycznia 2022 r.
zastosowanie będą mieć już wyłącznie KSB 540 (zmieniony) i pozostałe standardy w zmienionym
brzmieniu.
Pozostałe działania KRBR w tym obszarze zostały wskazane w sprawozdaniu z działalności KRBR w
2020 r.
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VI 2. Działania w zakresie wypełniania przez biegłych
rewidentów obowiązków z zakresu obligatoryjnego
doskonalenia zawodowego oraz prowadzenie postępowań
dyscyplinarnych dotyczących naruszeń tych obowiązków
W 2020 r. przez KRBR były podejmowane działania monitorujące wykonywanie obowiązków
ustawowych przez biegłych rewidentów w zakresie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.
Działania te polegały na bieżącym informowaniu i przypominaniu biegłym rewidentom o realizacji
ww. obowiązków, w tym liczbie godzin obligatoryjnego doskonal enia zawodowego jaka powinna
być przez nich zrealizowana z uwagi na zakończenie 3-letniego okresu rozliczeniowego trwającego
od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.
W 2020 r. 5322 biegłych rewidentów podlegało obowiązkowi obligatoryjnego doskonalenia
zawodowego. Spośród tej liczby biegłych rewidentów zobowiązanych do szkolenia:
 4901 osób wywiązało się z obowiązku odbycia co najmniej minimalnej liczby godzin
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 419 osoby nie wywiązały się z obowiązku odbycia minimalnej liczby godzin obligatoryjnego
doskonalenia zawodowego.
Spośród 419 biegłych rewidentów, którzy nie wywiązali się z obowiązku odbycia minimalnej liczby
godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego 289 biegłych rewidentów zostało
prawomocnie skreślonych z rejestru w 2020 r.
KRBR rozpatrywała również wnioski biegłych rewidentów o wyrażenie zgody na odbycie
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym. W 2020 r. 33 biegłym
rewidentom KRBR wyraziła zgodę na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w
terminie późniejszym.
W 2020 r. KRBR wpisała 73 osoby do rejestru biegłych rewidentów, które zgodnie z art. 9 ust. 1
ustawy o biegłych rewidentach nie podlegały obowiązkowi szkolenia w 2020 r.
Szczegółowe informacje dotyczące wszczętych postępowań dyscyplinarnych w zw. z naruszeniami
obowiązków z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego zostały wskazane w
sprawozdaniach KRD i KSD za 2020 r.
Postępowania dyscyplinarne dotyczące wypełnienia przez biegłych rewidentów obowiązku
doskonalenia zawodowego prowadzone są przez KRD i KSD. W 2020 r. KRD prowadził w tym
zakresie 521 spraw (wszystkie z wniosków KRBR), z których zakończone zostały (w 2020 r.) 353
sprawy, w tym 271 spraw poprzez odmowę wszczęcia lub umorzenie dochodzenia oraz 82 sprawy
skierowane przez KRD do KSD z wnioskami o ukaranie biegłych rewidentów: 35 spraw dotyczących
cyklu szkoleniowego 2015-2017 oraz 47 spraw dotyczących pierwszego roku cyklu szkoleniowego
2018-2020, co stanowi naruszenie art. 8 pkt. 2 ustawy o biegłych rewidentach oraz p. 130.3
Kodeksu etyki zawodowych księgowych IFAC.
Na koniec 2020 r. pozostaje 168 postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przez KRD w
sprawach o naruszenie obowiązku doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.
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VI 3. Koszty poniesione na realizację zadań w ramach nadzoru
publicznego
Na podstawie art. 25 ust. 2 w związku z art. 25 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a ustawy o biegłych
rewidentach PIBR realizował zadania w ramach nadzoru publicznego dotyczące:
 ustanawiania krajowych standardów wykonywania zawodu i krajowych standardów kontroli
jakości oraz zasad etyki zawodowej;
 wykonywania zadań służących należytemu wykonywaniu zawodu biegłego rewidenta i
przestrzeganiu zasad etyki zawodowej przez członków Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
poprzez kontrolę wypełniania przez biegłych rewidentów obowiązków z zakresu
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego oraz prowadzenia postępowań dyscyplinarnych
dotyczących naruszeń wyżej wymienionych obowiązków.
W 2020 r. PIBR na realizację ww. zadań zaplanował poniesienie kosztów w łącznej wysokości 1 949
tys. zł, w tym na realizację zadań związanych z ustanawianiem krajowych standardów
wykonywania zawodu i krajowych standardów kontroli jakości oraz zasad etyki zawodowej 1 701
tys. zł oraz wykonywanie zadań służących należytemu wykonywaniu zawodu biegłego rewidenta i
przestrzeganiu zasad etyki zawodowej 248 tys. zł. Natomiast rzeczywiste koszty PIBR kształtowały
się na poziomie 1 930 tys. zł, przy czym na pierwsze zadanie przeznaczono 1 224 tys. zł a na drugie
z nich 706 tys. zł.
W poniższej tabeli przedstawiono pozycje kosztów prognozowanych i rzeczywiście poniesionych
przez PIBR w 2020 r. na realizację zadań w ramach nadzoru publicznego:
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Tabela 3. Wyszczególnienie zadań PIBR w ramach nadzoru publicznego

Wysokość kosztów (w tys. zł)
Wyszczególnienie zadań PIBR w ramach nadzoru publicznego

Prognozowana do
poniesienia w 2020 r.

Lp.

1

Koszty realizacji zadań PIBR, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2
ustawy o biegłych rewidentach obejmują:

1 701

1 224

a ) kos zty bezpośrednie tłuma czenia mi ędzynarodowych s tandardów
ba dania, międzynarodowych standardów usług atestacyjnych i nnych
ni ż ba danie, mi ędzynarodowych s ta ndardów us ług pokrewnych,
mi ędzynarodowych
s ta ndardów
kontroli
ja kości
oraz
mi ędzynarodowych s tandardów dotyczących zasad etyki zawodowej

363

116

b) kos zty bezpośrednie opra cowania kra jowych s ta ndardów
wykonywa nia za wodu, kra jowych s ta ndardów kontroli ja kości oraz
za s ad etyki zawodowej

36

505

c) kos zty bezpośrednie za twi erdzania przez KRBR kra jowych
s ta ndardów wykonywa nia za wodu, kra jowych s ta ndardów kontroli
ja kości oraz zasad etyki zawodowej

24

23

d) i nne koszty bezpośrednie zwi ązane z rea lizacją za dań, o których
mowa w a rt. 25 us t. 1 pkt 2 us tawy o biegłych rewidentach

920

239

e) kos zty pośrednie związane z realizacją zadań, o których mowa w art.
25 us t. 1 pkt 2 us ta wy o biegłych rewidentach

358

341

Łącznie (suma kosztów z lit. a-e)

2

Rzeczywiście poniesiona
w okresie od 01.01
do 31.12.2020 r.

1 701

1 224

Koszty realizacji zadań PIBR, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 lit.
a ustawy o biegłych rewidentach obejmują:

248

706

a ) kos zty bezpośrednie kontroli wypełniania przez biegłych rewidentów
obowiązków z za kresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego

173

120

b) kos zty bezpośrednie prowa dzenia pos tępowań
dys cypl inarnych dotyczących na ruszeń obowi ązków z
obl igatoryjnego doskonalenia zawodowego

za kresu

18

459

c) i nne koszty bezpośrednie zwi ązane z rea lizacją za dań, o których
mowa w a rt. 25 us t. 1 pkt 3 l it. a ustawy o biegłych rewidentach

50

0

7

127

248
1 949

706
1 930

3

d) kos zty pośrednie związane z realizacją zadań, o których mowa w art.
25 us t. 1 pkt 3 l i t. a ustawy o biegłych rewidentach
Łącznie (suma kosztów z lit. a-d)
ŁĄCZNIE (suma kosztów z poz. 1 i 2)

4

Kwota fa ktycznie otrzymana od Agencji wg s tanu na dzień 31.12.2020 r.

1 949

5

Na dpłata kwoty faktycznie przekazanej nad rzeczywiście poniesionymi
kos ztami przez PIBR wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

19

Źródło: informacja przekazana przez PIBR.
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VI 4. Informacja o działalności organów PIBR oraz Komisji
Egzaminacyjnej
Organy PIBR oraz Komisja Egzaminacyjna obowiązane są składać Agencji roczne sprawozdania ze
swojej działalności. Roczne sprawozdania KKR, KRD, KSD, KRBR oraz Komisji Egzaminacyjnej za
2020 r. zostały sporządzone i przekazane Agencji do 31 marca 2021 r.
Sprawozdanie z działalności KRBR4 na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy o biegłych rewidentach
obejmuje m.in. informacje w zakresie nakładanych sankcji administracyjnych na firmy audytorskie,
w tym zestawienia prowadzonych postępowań administracyjnych przez KRBR, informacje o
poniesionych w 2020 r., przez PIBR, kosztach realizacji niektórych zadań w ramach nadzoru
publicznego, informacje o działaniach wspierających biegłych rewidentów.
Sprawozdanie z działalności KKR5 za 2020 r. na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy o biegłych
rewidentach obejmuje liczbę przeprowadzonych kontroli finansowych wydzielonych obszarów
działania samorządu oraz współpracę z komisjami rewizyjnymi regionalnych oddziałów PIBR.
Sprawozdanie z działalności KRD6 za 2020 r. na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy o biegłych
rewidentach obejmuje statystykę prowadzonych spraw oraz ich strukturę według:
wnioskodawców, przedmiotu postępowania, sposobu zakończenia (odmowa wszczęcia,
umorzenie dochodzenia dyscyplinarnego, przekazanie sprawy do sądu) , roli KRD w sądach
powszechnych, a także działalności organizacyjno-szkoleniowej.
Sprawozdanie z działalności KSD7 za 2020 r. na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy o biegłych
rewidentach obejmuje liczbę wydanych orzeczeń wraz ze specyfikacją, informacje dotyczące
zażaleń, odwołań, wniosków o ukaranie (KKN, KNF), najczęstsze naruszenia prze pisów prawa,
wnioski o dobrowolne poddanie się karze i uzgodnienia kary, ocenę efektywności prowadzonych
spraw, planowane działania w 2021 r.
Sprawozdanie z działalności Komisji Egzaminacyjnej 8 za 2020 r. na podstawie art. 13 ust. 6 ustawy
o biegłych rewidentach obejmuje informację o podjętych uchwałach, informacje o prowadzonych
postępowaniach kwalifikacyjnych i działaniach informacyjnych dla kandydatów na biegłych
rewidentów w sytuacji trwania pandemii.

4

Link do sprawozdania z działalności KRBR za 2020 r. https://pana.gov.pl/media/2yxfe2tj/sprawozdanie-krbr-2020_31-03-2021-bes1.pdf
5 Link do sprawozdania z działalności KKR za 2020 r. https://pana.gov.pl/media/n4sf0xsa/sprawozdanie-kkr_2020-sig-1-1.pdf
6 Link do sprawozdania z działalności KRD za 2020 r. https://pana.gov.pl/media/hb3bjrvk/sprawozdanie-krd_2020_podpis.pdf
7 Link do sprawozdania z działalności KSD za 2020 r. https://pana.gov.pl/media/2dtpp0ij/sprawozdanie-ksd_2020_podpis.pdf
8 Link do sprawozdania z działalności Komisji Egzaminacyjnej za 2020 r. https://pana.gov.pl/media/pedfriuu/sprawozdanie-zdzia%C5%82alno%C5%9Bci-komisji-egzaminacyjnej.pdf
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VII Inne działania nadzorcze Polskiej Agencji
Nadzoru Audytowego
VII 1. Działania w zakresie współpracy Polskiej Agencji Nadzoru
Audytowego i Komisji Nadzoru Finansowego
Realizacja zadań ustawowych PANA i KNF w zakresie nadzoru publicznego nad biegłymi
rewidentami i firmami audytorskimi przeprowadzającymi badania sprawozdań finansowych JZP
oraz w zakresie nadzoru nad JZP wymaga współpracy i działań między PANA i KNF. W oparciu o
zawarte przez KNA porozumienie z dnia 29 listopada 2019 r., regulujące zasady przekazywania
dokumentów i informacji, o których mowa w art. 17 b ustawy o nadzorze nad rynkiem
finansowym, w 2020 r. PANA, jako następca prawny KNA, pozyskiwała od KNF informacje
niezbędne do wykonywania ustawowych zadań Agencji, tj. przede wszystkim informacje:




na temat podmiotów nadzorowanych przez KNF, w tym na temat ich sprawozdawczości
oraz ich działalności – między innymi informacje o rozwiązanych umowach na
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego JZP wraz z podaniem przyczyn
uzasadniających rozwiązanie tych umów, o których mowa w art. 66 ust. 7 ustawy o
rachunkowości,
dotyczące corocznego wykazu JZP na potrzeby realizacji zadań Agencji związanych z
opracowaniem i opublikowaniem na stronie internetowej Agencji, zgodnie z art. 91
ustawy o biegłych rewidentach, wykazu firm audytorskich przeprowadzających badania
ustawowe w jednostkach zainteresowania publicznego w poprzednim roku wraz z
informacjami o spełnieniu kryterium, o którym mowa w art. 16 ust. 3 lit. a rozporządzenia
UE nr 537/2014.

VII 2. Rozpatrywanie zawiadomień KNF i innych interesariuszy
W 2020 r. Agencja prowadziła dochodzenia dyscyplinarne, zgodnie z art. 147 ust. 2 ustawy o
biegłych rewidentach w 24 sprawach z zawiadomień podmiotów trzecich (o nieprawidłowościach
w toku świadczenia przez biegłych rewidentów usług atestacyjnych), z czego w 19 sprawach
zostały wszczęte postępowania, a w 5 sprawach były kontynuowane dochodzenia z lat
poprzednich.
Zawiadomienia KNF były przyczyną wszczęcia w 2020 r. 3 dochodzeń dyscyplinarnych oraz
kontynuacji 5 postępowań z lat ubiegłych, wszczętych uprzednio przez KNA. Pozostałe 16 spraw
zostało wszczętych w 2020 r., w wyniku zawiadomień interesariuszy innych niż KNF.
W 2020 r. Agencja wszczęła dochodzenia dyscyplinarne: z zawiadomień podmiotów trzecich z
tytułu badania sprawozdań finansowych JZP – 3 oraz z tytułu badania sprawozdań finansowych
podmiotów innych niż JZP – 16.
W 2020 r. Agencja skierowała wnioski do sądu powszechnego o ukaranie biegłych rewidentów w
2 sprawach z zawiadomień podmiotów trzecich. Na koniec 2020 r. w toku pozostają 22 sprawy (w
tym 19 spraw wszczętych w 2020 r. oraz 3 sprawy kontynuowane z lat ubiegłych).
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W 2020 r. do Agencji wpłynęło 41 zawiadomień w trybie art. 195 ustawy o biegłych rewidentach,
zarówno od KNF, jak i innych interesariuszy. Wśród ww. zawiadomień znajdowały się
zawiadomienia (20%), które wpłynęły do KNA w drugiej połowie 2019 r. i nie były procedowane
przez ten organ, a PANA, jako następca prawny KNA, rozpatrzyła te zawiadomienia.
Wykres 8. Interesariusze wnoszący zawiadomienia do PANA w 2020 roku.

Opracowanie własne

Otrzymane zawiadomienia koncentrowały się zasadniczo na podejrzeniach wystąpienia naruszeń
w związku z badaniami i przeglądami jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
oraz funkcjonowaniem SWKJ w firmach audytorskich.
Zawiadomienia, które wpłynęły do PANA w 2020 roku, dotyczyły usług świadczonych zarówno na
rzecz jednostek będących JZP (38%), w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o biegłych rewidentach, jak
i niespełniających definicji JZP (62%).
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Wykres 9. Jednostki, na rzecz których wykonano usługę objętą zawiadomieniem.

Opracowanie własne

Należy podkreślić, że zasygnalizowane w zawiadomieniach naruszenia dotyczyły m.in. czynności
rewizji finansowej wykonanych na rzecz podmiotów z istotnego dla gospodarki rynku finansowego
(48%), tj. spółek których papiery wartościowe są notowane na rynku regulowanym
oraz w alternatywnym systemie obrotu, banków i towarzystw ubezpieczeń wzajemnych.
Podejrzewane nieprawidłowości, przedstawione
następujących kwestii:








w zawiadomieniach dotyczyły m.in.

kompletności i poprawności sprawozdania z badania, w tym rodzaju wyrażonej opinii,
zachowania niezależności przez firmę audytorską oraz kluczowego biegłego rewidenta,
prawidłowości sporządzenia zbadanego sprawozdania finansowego, w tym m.in.:
kompletności ujawnień, wartości szacunków, kontynuacji działalności badanej jednostki,
zachowania przez kluczowego biegłego rewidenta zawodowego sceptycyzmu, o którym
mowa w art. 69 ustawy o biegłych rewidentach,
osiągnięcia przez kluczowego biegłego rewidenta celów szczegółowych badania,
określonych w mających zastosowanie KSB, w tym m.in.: KSB 220, KSB 240, KSB 315(Z),
KSB 330, KSB 450, KSB 500, KSB 540, KSB 570(Z), KSB 700(Z), KSB 705(Z),
SWKJ firmy audytorskiej.

W wyniku analizy otrzymanych zawiadomień, Agencja podejmuje działania odpowiednie do
rodzaju i specyfiki naruszeń, służące zaadresowaniu zidentyfikowanego ryzyka. Poniższy wykres
prezentuje działania Agencji w reakcji na otrzymane zawiadomienia, stosownie do art. 195 ustawy
o biegłych rewidentach.
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Wykres 10. Planowane i podjęte działania Agencji służące zaadresowaniu ryzyka wynikającego z
zawiadomień.

Opracowanie własne

VII 3. Działania w zakresie informowania odpowiednich organów
Agencja realizowała obowiązek informowania organów państwa w związku z wykrytymi
nieprawidłowościami w funkcjonowaniu JZP, jak również w przypadkach, w których zgodnie z art.
304 § 2 ustawy - Kodeks postępowania karnego powzięła uzasadnione podejrzenie popełnienia
przestępstwa. W związku z prowadzonymi przez Agencję kontrolami, niezależnie od wniosków
odnoszących się do działalności kontrolowanych firm audytorskich, Agencja przekazała
uprawnionym organom informacje o okolicznościach mogących wskazywać na niezgodne z
prawem działania, które zostały zidentyfikowane w związku z kontrol ami w firmach audytorskich
badających sprawozdania finansowe. W dwóch przypadkach zidentyfikowano działania mogące
mieć charakter tak zwanej piramidy finansowej. W kolejnych dwóch sprawach dostrzeżono
znamiona nielegalnej optymalizacji podatkowej połączonej z wyrządzeniem szkody w obrocie
gospodarczym. Złożono także zawiadomienie w sprawie dotyczącej sfałszowania dokumentacji
rewizyjnej. Trzy spośród tych zawiadomień dotyczą badań sprawozdań finansowych JZP.
Zawiadomienia zostały przekazane według właściwości powszechnym jednostkom
organizacyjnym Prokuratury, jak również KNF oraz Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej i
wszystkie skutkowały wszczęciem postępowań.
Postępowania wszczęte w 2020 r. przez właściwe organy na skutek zawiadomień Agencji dotyczą
podejrzenia popełnienia przez biegłych rewidentów przestępstw z art. 78 ustawy o rachunkowości
(wydanie opinii z badania niezgodnej ze stanem faktycznym) - 3 sprawy, art. 271 Kk - 1 sprawa
oraz art. 296 Kk - 1 sprawa.
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Agencja powzięła informacje na temat podejrzenia popełnienia przestępstw i skierowała w 2020
r. do Prokuratury zawiadomienia w 5 sprawach z udziałem biegłych rewidentów (w jednej ze spraw
prokurator umorzył dochodzenie, na co Agencja złożyła zażalenie; sprawa w toku). Równocześnie
Agencja brała udział w dochodzeniach prokuratorskich wszczętych przez KNA i kontynuowanych
w 2020 r. które dotyczą podejrzenia popełnienia przez biegłych rewidentów przestępstw w
związku z badaniem sprawozdań finansowych – 6 spraw z art. 78 ustawy o rachunkowości (w
jednej ze spraw zostało wniesione przez Agencję zażalenie na umorzenie dochodzenia, które
zostało następnie przez prokuratora uwzględnione).
W związku z otrzymanym w 2020 r. zawiadomieniem, które dotyczyło przeprowadzenia
ustawowego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta posiadającego status
„niewykonujący zawodu”, wykonanego w imieniu podmiotu niebędącego firmą audytorską,
planowane jest złożenie zawiadomienia do Prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia
przestępstwa przez ww. biegłego rewidenta, po otrzymaniu materiału źródłowego.

VII 4. Działania w zakresie współpracy międzynarodowej
PANA, jako właściwy organ w zakresie nadzoru nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi,
uczestniczy we współpracy międzynarodowej w zakresie nadzoru publicznego, w tym:




na poziomie globalnym - jako członek IFIAR;
na poziomie UE - jako członek KEONA;
w formie relacji dwustronnych z zagranicznymi organami nadzoru publicznego.

W przypadku przejmowania zadań i obowiązków członka IFIAR przez inny organ danego państwa,
stosowana jest tzw. skrócona procedura przeniesienia członkostwa (ang. shortened procedure). W
ramach tej procedury PANA została przyjęta do grona członków IFIAR w kwietniu 2020 r.
PANA jest reprezentowana podczas posiedzeń plenarnych IFIAR i KEONA przez przedstawicieli.
Pracownicy PANA angażują się aktywnie w prace podgrup KEONA. W 2020 r. uczestniczyli
aktywnie w pracach wszystkich stałych podgrup tzn. podgrupy ds. kontroli, podgrupy ds.
monitorowania rynku, podgrupy ds. standardów badania sprawozdań finansowych, podgrupy ds.
dochodzeń oraz w pracach grup zadaniowych ad hoc, powoływanych na określony czas.
W związku z zadaniem ustawowym, PANA przekazała do KEONA roczną zbiorczą informację
dotyczącą kar nałożonych na biegłych rewidentów i firmy audytorskie (zagregowane dane
przedstawiono w tabeli 4).
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Tabela 4 . Liczba wydanych decyzji (uchwał) ze względu na rodzaj sankcji administracyjnej nałożonej na
firmy audytorskie badające i niebadające JZP przez KRBR i Agencję oraz ze względu na rodzaj kary
dyscyplinarnej nałożonej na biegłych rewidentów przez KSD i sądy powszechne przekazana jako zbiorcza
informacja do KEONA

Firmy audytorskie (JZP i
nieJZP)

Biegli rewidenci

Kara upomnienia

4

14

Kara pieniężna

12

41

-

2

1

3

-

1

-

-

3

1

Firmy audytorskie

Zakaz przeprowadzania badań
Zakaz wykonywania czynności rewizji
finansowej
Zakaz świadczenia usług objętych
standardami wykonywania zawodu
(wykonywania zawodu biegłego
rewidenta)
Zakaz pełnienia funkcji członka zarządu
lub innego organu zarządzającego lub
członka rady nadzorczej lub innego
organu nadzorczego w firmach
audytorskich
Skreślenie z listy (rejestru)
Podanie informacji o stwierdzonych
nieprawidłowościach i nałożonych
karach do publicznej wiadomości

6 (w tym 1 członek
zarządu)

-

Źródło: opracowanie własne oraz informacje uzyskane od PIBR

VII 5. Informacja na temat rozwiązywania przez firmy
audytorskie umów o badanie sprawozdań finansowych
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. odnotowano 580 przypadków rozwiązania umów o
badanie sprawozdania finansowego (dla porównania w 2019 r. rozwiązano 690 umów), w tym 126
z JZP (w 2019 r. z JZP rozwiązano 44 umowy).
Stronami wypowiadającymi umowę o badanie sprawozdania finansowego w 2020 r. były:




jednostka zlecająca badanie – 233 (2019: 288);
firma audytorska – 86 (2019:153);
rozwiązanie za porozumieniem stron – 261 (2019: 249).

W 262 przypadkach (2019: 184) umowa została rozwiązana w trakcie realizacji usługi.
Najczęstszymi przyczynami rozwiązywania umów były:




brak obowiązku przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego na podstawie art. 64
ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości oraz likwidacja jednostki, której miało dotyczyć badanie
– 40%,
przekształcenia, zmiany organizacyjne i właścicielskie w firmie zlecającej badanie na
podstawie art. 66 ust. 7 pkt 3 ustawy o rachunkowości, w tym zmiany na poziomie grupy
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kapitałowej - 28%,
niedotrzymanie warunków umowy na podstawie art. 66 ust. 7 pkt 2 ustawy tj. brak
porozumienia w zakresie wynagrodzenia za badanie sprawozdania finansowego,
nieprzedłożenie niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia badania lub niedotrzymanie
terminów wynikających z treści umowy - 19%,
wystąpienie zdarzeń uniemożliwiających spełnienie wymagań określonych przepisami prawa
dotyczącymi przeprowadzenia badania, zasadami etyki zawodowej, niezależności lub
krajowymi standardami wykonywania zawodu na podstawie art. 66 ust. 7 pkt 1 ustawy o
rachunkowości (w tym zły stan zdrowia lub śmierć biegłego rewidenta prowadzącego firmę
audytorską w formie jednoosobowej działalności gospodarczej) oraz utrata niezależności
biegłego rewidenta - 10%.

Wykres 11. Przyczyny rozwiązań umów o badanie w 2020 r.

Opracowanie własne

VII 6. Informacje na temat działań w zakresie realizacji innych
zadań wynikających z rozporządzenia UE nr 537/2014
Wykaz firm audytorskich badających JZP
W oparciu o dane otrzymane z firm audytorskich i Urzędu KNF, 30 marca 2020 r. Agencja
opublikowała wykaz firm audytorskich przeprowadzających badania ustawowe w JZP w 2019 r.
Wykaz obejmował 73 firmy audytorskie, z czego 3 firmy audytorskie uzyskały więcej niż 15%
swojego wynagrodzenia z tytułu badań ustawowych na rzecz JZP w stosunku do wynagrodzenia z
tego tytułu uzyskanego przez wszystkie firmy audytorskie badające 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 porównaniu do 2018 roku liczba firm audytorskich
badających JZP zmniejszyła się o 1 firmę audytorską.
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Wykres 12. Udział w rynku firm audytorskich badających JZP

Opracowanie własne

Agencja monitorowała realizację przez firmy audytorskie badające JZP, obowiązku zamieszczania
na stronach internetowych sprawozdań z przejrzystości lub ich aktualizacj i oraz obowiązku
informowania o tych działaniach. W stosunku do firm audytorskich, które nie opublikowały
sprawozdań z przejrzystości lub nie przekazały informacji do Agencji o ich publikacji, zostały
wszczęte postępowania administracyjne.
W zakresie obowiązku, o którym mowa w art. 138 ustawy o biegłych rewidentach, w związku z art.
12 ust. 1 akapit pierwszy lit. c rozporządzenia nr 537/2014, w 2020 r., 42 firmy audytorskie (dla
porównania w 2019 r. było to 19 firm audytorskich) złożyły informację o możliwości odmowy
wydania opinii z badania ustawowego sprawozdania finansowego lub wydania negatywnej opinii
lub wydania opinii z zastrzeżeniami.
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VIII Działania służące prawidłowemu
funkcjonowaniu, rozwojowi oraz innowacyjności
rynku biegłych rewidentów i firm audytorskich
Od 1 stycznia 2020 r. za sprawą ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, wprowadzone
zostały nowe zadania nadzoru. Obejmują one działania służące prawidłowemu funkcjonowaniu
rynku biegłych rewidentów i firm audytorskich, których celem jest rozwój oraz zwiększenie
konkurencyjności rynku, a także dążenie do podniesienia poziomu innowacyjności, m.in. poprzez
podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie jego funkcjonowania.
Oprócz tego zadaniem Agencji jest także opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie
dotyczącym biegłych rewidentów i firm audytorskich.

VIII 1. Działania edukacyjne i informacyjne
Na stronie internetowej PANA oraz w mediach społecznościowych publikowane były
ważne dla funkcjonowania rynku komunikaty, m.in.:






Komunikat w zakresie wpływu SARS-CoV-2 na badanie sprawozdań finansowych;
Stanowisko KEONA z 25 marca 2020 r. w sprawie wpływu SARS-CoV-2 na badanie
sprawozdań finansowych;
Instrukcja bezpiecznego przesyłania dokumentów;
Przypomnienie o konieczności dostosowania Systemów Wewnętrznej Kontroli Jakości
do zmian w ustawie o biegłych rewidentach do dnia 31 sierpnia 2020 r.;
Komunikat w sprawie konsekwencji brexitu dla firm audytorskich i odbiorców ich
usług.

Mając na celu umożliwienie firmom audytorskim rozłożenia w czasie prac związanych z
przedstawieniem PANA danych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli oraz zminimalizowanie
nakładu pracy w tym zakresie, jak i w trosce o sprawny przebieg procesu kontroli, Agencja
opublikowała na swojej stronie internetowej wykaz podstawowych informacji weryfikowanych na
początkowym etapie kontroli. Informacje te służą podniesieniu poziomu świadomości biegłych
rewidentów i firm audytorskich, co do obowiązków związanych z kontrolami przeprowadzanymi
przez Agencję. Stanowią także asumpt do samokontroli – weryfikacji prawidłowości
funkcjonowania firm audytorskich. Na ich podstawie firmy audytorskie mogą również sprawdzić
skuteczność wdrożonych rozwiązań, a także udoskonalić ich działanie.
Dodatkowo Agencja publikowała opracowania skierowane do biegłych rewidentów z ważnymi i
praktycznymi informacjami dotyczącymi badania sprawozdań finansowych za rok 2019 w dobie
pandemii oraz przydatne informacje związane z przygotowaniem się do badania sprawozdań
finansowych za rok 2020, w tym dotyczących:
 wymaganych w 2020 r. zmian w SWKJ,
 kontynuacji działalności,
 badania zdarzeń po dniu bilansowym,
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procesu badania inwentaryzacji w przypadku badania prowadzonego w sposób zdalny w
świetle wytycznych zaprezentowanych na stronie IFAC,
oszustwa,
badania sprawozdań finansowych w kontekście ograniczeń związanych z pandemią
COVID-19.

W 2020 roku przedstawiciele Agencji uczestniczyli, jako prelegenci, także w konferencjach
poświęconych kwestiom ważnym dla rynku finansowego, związanym z działalnością biegłych
rewidentów, w tym m.in.: przygotowaniu badania sprawozdania finansowego w dobie COVID-19,
przeprowadzaniu zdalnych kontroli, czy prawidłowości badania ksiąg rachunkowych
prowadzonych elektronicznie. Tematy te były także poruszane w wywiadach i publikacjach
prasowych.
Ponadto Agencja inspirowała działania edukacyjne dotyczące innowacyjnych form komunikacji i
ich wykorzystywania w pracy biegłych rewidentów i działalności firm audytorskich. Jednym z takich
działań było zwrócenie się do PIBR z prośbą o jak najszybsze przeprowadzenie, w formie elearningu, szkolenia dla biegłych rewidentów z tematyki związanej z przeprowadzaniem badań i
przeglądów sprawozdań finansowych. Praktyczne przygotowanie biegłych do posługiwania się
nowoczesnymi technikami komunikacji jest bowiem szczególnie istotne w związku z pandemią
COVID-19 oraz pracą zdalną biegłych rewidentów. Agencja zwróciła szczególną uwagę na potrzebę
uwzględnienia w szkoleniu tematyki bezpieczeństwa danych i informacji, w tym bezpieczeństwa
systemów, zabezpieczenia dostępu do informacji, szyfrowania połączeń, podpisywania i
szyfrowania dokumentów.
Centrum Edukacji PIBR zaproponowało biegłym rewidentom szkolenie pt. „Bezpieczeństwo
informatyczne firmy audytorskiej i elektroniczne dowody badania - on-line” (zgodnie z informacją
PIBR z 9 lipca 2020 r.). Szkolenie objęło zagadnienia wskazane w rekomendacji Agencji, a także
zagadnienia objęte komunikatami Agencji związanymi z zabezpieczaniem danych przekazywanych
PANA.

VIII 2. Działania innowacyjne związane z wdrożeniem systemu
teleinformatycznego STREFA
W 2020 r. Agencja rozpoczęła prace związane z budową i wdrożeniem Systemu Rejestracji i
Ewidencji Firm Audytorskich (STREFA).
Celem projektu było stworzenie i uruchomienie systemu teleinformatycznego, umożliwiającego w
sposób kompleksowy ułatwienie firmom audytorskim kontaktu z organem nadzoru oraz
umożliwienie firmom audytorskim dostępu do historii przekazywanych przez nich info rmacji i
danych na podstawie indywidualnych kont użytkownika.
System STREFA ma służyć również realizacji zadań Agencji, w tym w szczególności umożliwiać:



realizację obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych przez firmy audytorskie;
realizację szczególnych obowiązków regulacyjnych PANA (np. w zakresie publikacji
listy firm audytorskich przeprowadzających badania w JZP oraz monitorowania rynku
firm audytorskich);

Polska Agencja Nadzoru Audy towego, ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa, telef on: 22 428 24 95, f ax: 22 487 81 71, e-mail: pana@pana.gov .pl

55



tworzenie bazy danych o firmach audytorskich, w tym zarówno informacji uzyskanych
od firm audytorskich, ale także wytworzonych podczas gromadzenia danych
wynikających z realizacji zadań przez Agencję m.in., w zakresie prowadzonych
postępowań dyscyplinarnych, postępowań administracyjnych oraz kontroli.

Prace w zakresie budowy i testów systemu zostały zakończone pod koniec roku, natomiast
udostępnienie firmom audytorskim systemu nastąpiło w I kwartale 2021 r. System w bardzo
krótkim czasie dostosowano do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie rocznej sprawozdawczości firm audytorskich (Dz. U. poz. 218),
które weszło w życie z dniem 9 lutego 2021 r. Firmy audytorskie po raz pierwszy miały obowiązek
przekazać sprawozdania roczne za 2020 r. za pomocą systemu teleinformatycznego STREFA
udostępnionego na stronie internetowej PANA.
Firmom audytorskim zostały udostępnione w pierwszej kolejności najważniejsze funkcjonalności
związane z raportowaniem rocznym tj. z rozliczeniem opłaty z tytułu nadzoru oraz sprawozdaniem
rocznym, a także formularze: informacja o zawartych umowach ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej, rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego, informacja o możliwości
odmowy wydania opinii z badania ustawowego sprawozdania finansowego lub wydania
negatywnej opinii lub wydania opinii z zastrzeżeniami.
Agencja w 2021 roku kontynuuje prace nad uruchomieniem pozostałych funkcjonalności systemu
STREFA, w tym w zakresie przekazywania prognoz, obsługi listy firm audytorskich, jak również jego
dalszego rozwoju. System został zaprojektowany w taki sposób, aby jego struktura danych była
strukturą otwartą. Oznacza to, że w przyszłości będzie można uzupełnić funkcjonalności systemu
o potrzebne struktury i powiązać je z już istniejącymi , w celu zagwarantowania ich spójności.
Wdrożone funkcjonalności pozwolą podejmować PANA działania nadzorcze w kluczowych
obszarach, dokonywać wyboru firm audytorskich do kontroli czy wszczynania postępowań w
oparciu o zdefiniowane kryteria ryzyka oraz zgromadzone dane na temat liczby i charakteru
nieprawidłowości.
Agencja zamieszczała na stronie internetowej komunikaty dostarczające aktualnych informacji
wspierające firmy audytorskie w wypełnianiu obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych.
Główne komunikaty dotyczyły:






wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru w podziale na poszczególne kwartały,
przekazywania przez firmy audytorskie informacji o przychodach prognozowanych na
lata 2020 i 2021,
złożenia rocznego rozliczenia opłat z tytułu nadzoru przez firmy audytorskie za 2020
rok,
wymogów formalnych składania wniosków o wpis na listę lub skreślenie z listy firm
audytorskich,
złożenia sprawozdania rocznego.

Zakres informacyjny dotyczący składania sprawozdań rocznych został podzielony na trzy etapy. W
pierwszej kolejności Agencja poinformowała o zbliżającym się terminie składania sprawozdań oraz
o planowanym udostępnieniu systemu teleinformatycznego STREFA w celu złożenia sprawozdania
w formie elektronicznej. W następnym komunikacie Agencja udostępniła wzorce formularzy (pliki
excel) na podstawie załączników nr 1 i nr 2 z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie rocznej sprawozdawczości firm audytorskich, w
celu ułatwienia firmom audytorskim przygotowania danych o wykonanych usługach i złożenia
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sprawozdań w systemie teleinformatycznym STREFA. Agencja w komunikacie poinformowała o
udostępnieniu systemu teleinformatycznego do składania sprawozdań rocznych wraz z instrukcją
importu wzorców formularzy, instrukcją wypełniania danych bezpośrednio w systemie oraz
instrukcją podpisu elektronicznego. Komunikat ten aktualizowany był na bieżąco między innymi o
film instruktażowy dotyczący składania podpisu kwalifikowanego, udzielenie odpowiedzi na
najczęściej pojawiające się pytania, tzw. Q&A oraz skrócone instrukcje składania formularzy.
Ponadto, w celu usprawnienia wypełniania formularzy sprawozdawczych, została opracowana
instrukcja ich wypełniania wraz z tzw. słownikami, które można było pobrać i przyporządkować do
danych przetwarzanych/gromadzonych przez firmy audytorskie poza formularzem, w celu
zapewnienia spójności w późniejszym raportowaniu. Treść słowników przed ich udostępnieniem
została również skonsultowana z Polską Izbą Biegłych Rewidentów.
Agencja dołożyła wszelkich starań, aby informacje dotarły do szerokiej liczby odbiorców i były
rozpowszechnione w mediach społecznościowych.
W związku z opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, Agencja podjęła również
działania mające na celu zidentyfikowanie firm audytorskich, wobec których, w świetle art. 61 ust.
1 pkt 4 ustawy o biegłych rewidentach na dzień 31 grudnia 2020 r., występowało ryzyko skreślenia
z listy firm audytorskich. W ramach tych działań:






na bieżąco monitorowano firmy audytorskie, które mogłyby nie spełniać wymogów
ustawowych skutkujących skreśleniem z listy firm audytorskich;
przeprowadzono weryfikację danych w odniesieniu do wszystkich firm audytorskich, w
zakresie wspólników, członków zarządu oraz członków organów nadzorczych nie
posiadających polskich uprawnień, gdzie w sytuacji brexitu przestaną być spełnione
warunki art. 46 ustawy;
został wydany komunikat w sprawie konsekwencji brexitu dla firm audytorskich
i odbiorców ich usług;
wysłano powiadomienia mailowe do wszystkich firm audytorskich, mające na celu
przypomnienie firmom o konsekwencjach brexitu.

VIII 3. Opiniowanie aktów prawnych
W 2020 r. Agencja brała udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych w zakresie biegłych
rewidentów i firm audytorskich:
 projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów
obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (nr z wykazu prac: 160);
 projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie
zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (nr z
wykazu prac: 169);
 projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (nr z wykazu prac: 777);
 projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
(nr z wykazu prac: 185);
 projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów wezwań do
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego
sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (nr z
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wykazu prac: 129);
projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie
wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomości (nr
z wykazu prac: 213);
projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządze nie w sprawie
określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w
zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego
rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (nr z wykazu prac: 225);
projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie operacyjnej
odporności cyfrowej sektora finansowego i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr
1060/2009, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014 oraz (UE) nr 909/2014 (COM(2020)
594);
projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych
rewidentów (nr z wykazu prac: 197);
projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie
rocznej sprawozdawczości firm audytorskich (nr z wykazu prac: 54);
projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie
składki członkowskiej płaconej na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń (nr z wykazu prac:
219);
projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi
Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz
międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (nr z wykazu prac: 255);
projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych
innych ustaw (nr z wykazu prac: UC60).

Agencja przedstawiała propozycje zmian ustawy o biegłych rewidentach w związku z
przygotowywaniem wprowadzenia do polskiego porządku prawnego rozwiązań mających na celu
przeciwdziałanie skutkom gospodarczym epidemii COVID-19, stworzeniem narzędzi
umożliwiających sprawne przeprowadzanie kontroli w firmach audytorskich przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej oraz efektywniejszego wykonywania zadań Agencji.
Agencja formułowała także opinie dotyczące proponowanych zmian legislacyjnych kierowanych
przez inne podmioty do Ministerstwa Finansów w zakresie funkcjonowania biegłych rewidentów
i firm audytorskich. Ponadto w 2020 r., z uwagi na pandemię COVID-19, Agencja monitorowała
zmiany przepisów prawa związanych ze zmianami terminów oraz zasad funkcjonowania
administracji. Tryb pracy i procedury stosowania prawa zostały dostosowane do sytuacji
epidemiologicznej, gwarantując ciągłe wykonywanie zadań Agencji.
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Agencja w 2020 r. prowadziła proces analizy projektowanych przepisów prawa obejmujący:
 ocenę i analizę przepisów prawa krajowego oraz unijnego w zakresie wpływu na
prawidłowe funkcjonowaniu rynku biegłych rewidentów i firm audytorskich,
 przygotowywanie propozycji rozwiązań mających na celu rozwój rynku biegłych
rewidentów i firm audytorskich oraz jego konkurencyjności ,
 udział w procesie legislacyjnym projektu aktu prawnego krajowego (ustawy,
rozporządzenia, zarządzenia) oraz aktów prawa unijnego (rozporządzenia,
dyrektywy),
 zgłaszanie uwag merytorycznych, prawnych oraz legislacyjnych istotnych dla rynku
biegłych rewidentów i firm audytorskich,
 organizowanie spotkań oraz prowadzenie rozmów służących wypracowaniu
prawidłowego, precyzyjnego, spójnego i funkcjonalnego brzmienia przepisów prawa,
 prowadzenie dialogu z samorządem zawodowym biegłych rewidentów celem
identyfikacji oraz postulowania zmian w zakresie istniejących barier prawnych
związanych z dostępem i wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta,
 komunikacja elektroniczna z firmami audytorskimi oraz z samorządem zawodowym
biegłych rewidentów,
 udostępnianie na stronie internetowej Agencji oraz kanałach branżowych informacji
przydatnych w bieżącej działalności firm audytorskich związanych ze zmianami
przepisów prawa.
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IX Gospodarka finansowa i pozostałe zagadnienia
IX 1. Gospodarka finansowa Polskiej Agencji Nadzoru
Audytowego
Przychody Agencji
Przychody Agencji z poszczególnych źródeł (art. 95b ustawy o biegłych rewidentach)
przedstawione są w poniższej tabeli:
Tabela 5. Przychody Agencji

Przychody Agencji za 2020 rok (w tys. zł)
opłaty z tytułu nadzoru

25 119

opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich

95

przychody z odsetek naliczonych od wolnych środków przekazanych w depozyt
zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i na
rachunkach bankowych

3

przychody z odsetek naliczonych w związku z nieterminowym regulowaniem
opłaty z tytułu nadzoru

11

pozostałe przychody nieujęte powyżej
Suma przychodów

8
25 236

Opra cowanie własne

Koszty Agencji
W 2020 roku największy udział w kosztach działalności bieżącej Agencji miały koszty związane z
zakupem niezbędnego wyposażenia (meble biurowe), sprzętu biurowego, zespołów
komputerowych, akcesoriów komputerowych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do
siedziby Agencji w Warszawie przy ul. Kolejowej 1.
Na skutek okoliczności związanych z pandemią COVID–19 Agencja poniosła koszty związane z
umożliwieniem pracownikom wykonywania pracy zdalnej poprzez doposażenie pracowników oraz
zapewnienie ciągłości kontroli wykonywanych zdalnie.
Agencja poniosła również nakłady związane z wprowadzeniem do użytku systemu STREFA, którego
głównym zadaniem jest szybki kontakt pomiędzy firmami audytorskimi a Agencją. Firmy
audytorskie przy jego pomocy mają możliwość składania sprawozdań, rozliczeń opłaty z tytułu
nadzoru. Zgodnie z tym, co wskazano powyżej, planuje się rozwój systemu w celu zwiększenia jego
funkcjonalności.
Celem ułatwienia firmom audytorskim rozliczeń wprowadzono również indywidualne rozwiązanie
w systemie finansowo-księgowym, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
umożliwiające generowanie dla firm audytorskich indywidualnych mikrorachunków służących do
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wnoszenia opłat z tytułu nadzoru. Wygenerowane numery rachunków zostały przekazane firmom
audytorskim w pierwszym kwartale 2020 roku.
Na koszty usług obcych składają się w głównej mierze koszty wynajmu powierzchni biurowych,
koszty eksploatacyjne.
Agencja poniosła także koszty opłat pocztowych i kurierskich, wynikające z prowadzonych
postępowań administracyjnych, jak i bieżącej działalności Agencji.
Rok 2020 był dla Agencji czasem nasilonej pracy związanej z pozyskaniem pracowników. Z uwagi
na zadania nałożone ustawą na Agencję, niezbędne jest pozyskanie wysokiej klasy specjalistów.
Aby dotrzeć do jak najszerszej grupy potencjalnych pracowników zostały wykupione profile
pracodawcy oraz dostępy do portali rekrutacyjnych.
Agencja w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych zagwarantowała swoim pracownikom
udział w szkoleniach merytorycznych.
Agencja jako członek IFIAR corocznie ponosi opłatę na rzecz tej organizacji, a także przekazuje do
PIBR kwoty w wysokości nie większej niż 10% prognozowanych kosztów realizacji zadań Agencji w
danym roku kalendarzowym, ujętych w planie finansowym Agencji na dany rok kalendarzowy na
realizację niektórych zadań ustawowych PIBR w ramach nadzoru publicznego.
W kosztach Agencji zostały uwzględnione rezerwy na:




świadczenia pracownicze z tytułu niewykorzystanych urlopów oraz odpraw emerytalnych
i rentowych. Odprawy emerytalne i rentowe oraz świadczenia pracownicze z tytułu
niewykorzystanych urlopów zostały obliczone metodą aktuarialną;
na poczet niewykonanych kontroli; utworzona rezerwa dotyczy kosztów realizacji planów
kontroli przewidzianych do wykonania w 2020 r.

Tworząc rezerwy Agencja opierała się na uregulowaniach zarówno ustawy o rachunkowości jak i
Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6, który w punkcie 3.1. określa, że warunkiem utworzenia
i ujęcia w księgach rachunkowych rezerwy jako biernych międzyokresowych rozliczeń kosztów jest
wystąpienie zdarzenia obligującego jednostkę do wykonania w przyszłości świadczeń, których
koszty mogą zostać oszacowane w sposób wiarygodny oraz których poniesienie jest niezbędne dla
wywiązania się przez jednostkę z jej obowiązków.
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Tabela 6. Koszty Agencji

Koszty za 2020 r. (w tys. zł)
I. Koszty funkcjonowania Agencji,
z tego:
amortyzacja
zużycie materiałów i energii
usługi obce

12 538
795
544
1 302

podatki i opłaty
wynagrodzenia, w tym
- wynagrodzenia pracowników
- wynagrodzenia Członków Rady Agencji za udział w posiedzeniach
- wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów
cywilno-prawnych, w tym ekspertów
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
pozostałe koszty funkcjonowania Agencji, w tym
- składka członkowska do IFIAR
rezerwa na świadczenia pracownicze z tytułu niewykorzystanych urlopów,
odpraw emerytalnych i rentowych

0
5 819
5 467
172
180
1 079
139
62
399

rezerwa na poczet niewykonanych kontroli

2 461

II. Koszty realizacji zadań powierzonych PIBR w ramach nadzoru publicznego

1 930

Suma kosztów

14 468

Opracowanie własne

Rozliczenie kwoty przekazanej PIBR przez Agencję
Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie kwoty
przekazywanej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego na pokrycie kosztów niektórych zadań
realizowanych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów (Dz. U. poz. 311) w związku z art. 55a ustawy
o biegłych rewidentach Agencja w 2020 r. przekazała PIBR kwotę 1 949 tys. zł na pokrycie kosztów
związanych z realizacją niektórych zadań w ramach nadzoru publicznego.
Mając na uwadze fakt, że rok 2020 był pierwszym rokiem kalendarzowym, w którym Agencja oraz
PIBR realizowały obowiązki wskazane w ustawie o biegłych rewidentach, dla zapewnienia
skuteczności zadań realizowanych w ramach nadzoru publicznego przez PIBR, trwały konsultacje
dotyczące ustalenia kwalifikacji wydatków związanych z realizacją zadań powi erzonych PIBR w
ramach nadzoru publicznego, w szczególności kosztów bezpośrednich i alokacji oraz kalkulacji
uzasadnionej części kosztów pośrednich w kosztach bezpośrednich w pięciu kategoriach zadań
określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Finansów. Efektem tych konsultacji były wytyczne,
które zostały skierowane do PIBR pismem z dnia 13 października 2020. Agencja również
monitorowała proces realizacji zadań PIBR-u w ramach nadzoru publicznego.
PIBR 11 marca 2021 r., po wystąpieniu Agencji pismem z 8 marca 2021 r., przekazał roczne
rozliczenie za 2020 r. kwoty przekazanej przez Agencję na pokrycie kosztów związanych z realizacją
niektórych zadań PIBR w ramach nadzoru publicznego. Rozliczenie to zostało sporządzone według
wzoru, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2020 r. w
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sprawie kwoty przekazywanej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego na pokrycie kosztów
niektórych zadań realizowanych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów.
Dnia 17 marca 2021 r. PIBR przysłał skorygowane rozliczenie kwoty za 2020 r. W skorygowanym
rozliczeniu PIBR wykazał m.in. koszty rzeczywiste poniesione w 2020 r. na poziomie 1 930 tys. zł,
w tym na realizację zadań, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 29 ustawy o biegłych rewidentach
1 224 tys. zł oraz zadań, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 lit. a10 ustawy o biegłych rewidentach
w wysokości 706 tys. zł. Szczegółowe roczne rozliczenie kosztów prognozowanych i rzeczywistych
przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją niektórych zadań PIBR znajduje się
w punkcie VI 3.
W tabeli 7 przedstawiono wysokość kwot przekazanych przez Agencję na rachunek bankowy PIBR
wraz z terminami płatności.
Tabela 7. Rozliczenie kwoty przekazanej PIBR w ramach nadzoru za 2020 r. (w tys. zł)
Kwota
Kwota
planowanych
prognozowana do
Termin
Wysokość kwoty
Koszty poniesione na
kosztów
przekazania do
przekazania
Lp.
przekazanej w
realizację przez PIBR
funkcjonowania PIBR (10% kosztów
poszczególnyc
częściach
ustawowych zadań
Agencji ujętych w
funkcjonowania
h kwot
planie finansowym
Agencji)
1
2
3
4
5
6
7

19 489,00
1 949,00
487,25
487,25
487,25
487,25

29.02.2020
31.05.2020
31.08.2020
15.11.2020
1 929,92

Nadpłata kwoty przekazanej przez Agencję nad poniesionymi kosztami
związanymi z realizacją przez PIBR ustawowych zadań w ramach nadzoru
publicznego wg stanu na dzień 31.12.2020 r. {(suma kwot wierszy 3-6) –
wiersz 7}, tj. 1 949,00 – 1 929,92

19,08

Opracowanie własne

Powstała nadpłata będzie miała wpływ na obniżenie kwoty w 2021 r., którą Agencja powinna
przekazać na rachunek bankowy PIBR w terminie do 31 maja 2021 r., stosownie do § 6 wyżej
wymienionego rozporządzenia Ministra Finansów.

9

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o biegłych rewidentach do zadań Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

należy w szczególności ustanawianie krajowych standardów wykonywania zawodu i krajowych standardów
kontroli jakości oraz zasad etyki zawodowej.
10

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o biegłych rewidentach do zadań Polskiej Izby Biegłych
Rewidentów należy, w szczególności wykonywanie zadań służących należytemu wykonywaniu zawodu
biegłego rewidenta i przestrzeganiu zasad etyki zawodowej przez członków Polskiej Izby Biegłych
Rewidentów, w tym kontrola wypełniania przez biegłych rewidentów obowiązków z zakresu obligatoryjnego
doskonalenia zawodowego oraz prowadzenie postępowań dyscyplinarnych dotyczących naruszeń
obowiązków z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.
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Działania w zakresie opłaty z tytułu nadzoru
Wszystkie firmy audytorskie zobowiązane były do wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru za 2020 r.
wyłącznie do Agencji. W stosunku do regulacji obowiązujących do 31 grudnia 2019 r. zmianie uległ
również sposób wyliczania opłaty z tytułu nadzoru. Od 2020 r. firmy audytorskie są obowiązane
ustalać opłatę z tytułu nadzoru na podstawie przychodów z tytułu usług atestacyjnych i usług
pokrewnych wykonanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu . Zasady
wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada
2019 r. w sprawie opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z
wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami
wykonywania zawodu (Dz. U. poz. 2321).
Rozporządzenie to określa m.in.:
a) sposób i terminy wnoszenia opłat,
b) szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 55 ust. 10a i 10b ustawy, sposób i terminy
ich przekazywania oraz wzory formularzy, na których są one przekazywane;
c) sposób i terminy rozliczenia opłat wraz z wzorem rocznego rozliczenia opłat.
Firmy audytorskie składały roczne rozliczenie opłat z tytułu nadzoru za 2020 r. na załączniku nr 3
do wyżej wymienionego rozporządzenia.
Zgodnie z art. 55 ustawy, dotyczącym faktu, iż opłata z tytułu nadzoru nie może być mniejsza niż
20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, Agencja opublikowała komunikat w
sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłaty z tytułu
nadzoru w 2020 roku, informujący między innymi o minimalnej opłacie z tytułu nadzoru, która w
2020 r. wynosiła 984 zł.
Minimalną opłatę w terminie do 15 października 2020 r. miały obowiązek wnosić fi rmy
audytorskie, które w 2020 r. nie osiągnęły przychodów w trzech pierwszych kwartałach danego
roku kalendarzowego albo wysokość opłaty, obliczona jako iloczyn stawki oraz przychodów firmy
audytorskiej osiągniętych (w tym prognozowanych) do końca roku, stanowiła kwotę mniejszą niż
984 zł.
Pozostałe firmy audytorskie miały obowiązek wnosić opłaty w terminach 11:


do 30 kwietnia 2020 r. – w wysokości iloczynu stawki procentowej opłaty z tytułu nadzoru
oraz przychodów firmy audytorskiej osiągniętych w pierwszym kwartale, które stanowiły
27% ogólnych przychodów Agencji z tytułu opłaty z tytułu nadzoru;

11

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wysokości stawki procentowej

opłaty z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług
atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu na rok 2020,
(Monitor Polski Dz. Urz. poz. 1145).
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do 31 lipca 2020 r. – w wysokości iloczynu stawki procentowej opłaty z tytułu nadzoru oraz
przychodów firmy audytorskiej osiągniętych w drugim kwartale , które stanowiły 32%
ogólnych przychodów Agencji z tytułu opłaty z tytułu nadzoru;
do 15 października 2020 r. - w wysokości iloczynu stawki procentowej opłaty z tytułu
nadzoru oraz przychodów firmy audytorskiej osiągniętych w trzecim kwartale, oraz
planowanych do osiągnięcia w czwartym kwartale, które stanowiły 31% ogólnych
przychodów Agencji z tytułu opłaty z tytułu nadzoru;
do 1 marca 2021 r. – w wysokości stanowiącej kwotę niedopłaty wykazanej w rocznym
rozliczeniu opłaty należnej za dany rok kalendarzowy, które stanowiły 10% ogólnych
przychodów Agencji z tytułu opłaty z tytułu nadzoru.

Należy zaznaczyć, że w roku 2020 rozkład wpływów do Agencji z opłat z tytułu nadzoru rozkładał
się równomiernie w podziale na kwartały, co ma związek z terminami wykonania usług badania
sprawozdań finansowych. Przychody firm audytorskich z tytułu wykonywania usług badania
sprawozdań finansowych stanowią istotną kwotę przy ustalaniu wysokości opłat z tytułu nadzoru.
W 2020 r., z uwagi na sytuację związaną z pandemią, zostały wprowadzone regulacje przesuwające
ustawowe terminy na sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych, co w przypadku jednostek
badanych przełożyło się na terminy realizacji usług badania, a w konsekwencji na wysokość
przychodów firm audytorskich uzyskanych w poszczególnych kwartałach, na podstawie których
była ustalana wysokość opłaty z tytułu nadzoru w 2020 r.
Wykres 13. Rozkład przychodów firm audytorskich uzyskanych w 2020 roku

Opracowanie własne
Wysokość stawki procentowej opłaty z tytułu nadzoru na rok 2020 wynosiła 2,73% przychodów z
tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi
standardami wykonywania zawodu.
Powyższa stawka ustalona była na podstawie przychodów prognozowanych przez firmy
audytorskie do osiągnięcia w latach 2019 i 2020, które zostały przekazane w 2019 r. przez KNA
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
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Z uwagi na konieczność identyfikacji wpłat, Agencja dla każdej firmy audytorskiej wprowadziła
oddzielny, indywidualny rachunek bankowy. Informacje o indywidualnych numerach rachunków
bankowych Agencja przekazała firmom audytorskim w pierwszym kwartale 2020 r.

Informacja o prognozach
Na podstawie art. 55 ust. 10a ustawy o biegłych rewidentach w powiązaniu z § 6 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez
firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie
z krajowymi standardami wykonywania zawodu firmy audytorskie złożyły informację o
przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z
krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia w 2020 oraz 2021
r.
Według stanu na dzień 15 października 2020 roku obowiązek złożenia informacji dotyczył 1407
firm audytorskich. Informacje przekazało 85% firm audytorskich (1197 firm audytorskich). W
porównaniu do roku 2019 nastąpił wzrost o 19% liczby firm audytorskich, które przekazały
informacje o prognozach do Agencji, jednocześnie wskazując spadek firm audytorskich o 19%,
które nie złożyły prognoz w 2020 r. w stosunku do 2019 r.
Tabela 8. Liczba firm audytorskich, które złożyły informację o prognozach w poszczególnych latach

Firmy audytorskie

2019

2020

Liczba

%

Liczba

%

Zobowiązane do złożenia informacji w
tym :

1471

100%

1407

100%

- złożyły informacje

978

66%

1197

85%

- nie złożyły informacji

493

34%

210

15%

Opracowanie własne
Na podstawie informacji przekazanych przez firmy audytorskie Agencja przekazała ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych informację o prognozowanych przychodach w celu
wyliczenia stawki procentowej opłaty z tytułu nadzoru na kolejny 2021 r.
Wartość prognozowanych przychodów firm audytorskich na rok 2020 deklarowanych w
październiku 2020 roku była wyższa o ponad 10% w stosunku do prognozowanych przychodów
firm audytorskich deklarowanych w roku 2019 na rok 2020 w wysokości 738 962 tys. zł.
Przychody z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z
krajowymi standardami wykonywania zawodu, według których firmy audytorskie wniosły należną
opłatę z tytułu nadzoru, wykazały odchylenie na poziomie 0,6% i były wyższe niż deklarowane w
prognozach przychodów złożonych w październiku 2020 roku.
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Na podstawie prognozowanych przychodów firm audytorskich zarówno na 2020 rok, jak również
na 2021 rok, z tytułu usług atestacyjnych i pokrewnych, Agencja przyjęła założenia do osiągnięcia
przychodu12 z opłaty z tytułu nadzoru i ujęła je w planie finansowym na 2020 r. oraz na 2021 r.
Przychody Agencji z opłaty z tytułu nadzoru za 2020 r. wniesionej przez firmy audytorskie
utrzymały tendencję wzrostową na poziomie 5% w stosunku do zadeklarowanych w paździe rniku
2020 r. informacji o prognozowanych przychodach, na podstawie których obliczona jest wysokość
opłaty z tytułu nadzoru będąca przychodem Agencji.

IX 2. Pozostałe zagadnienia
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. do Agencji wpłynęło 5 skarg i wniosków od osób fizycznych,
mających cechy skargi bądź wniosku w rozumieniu Działu VIII Kpa. Spośród skarg i wniosków, które
wpłynęły do Agencji:
 1 skarga została uznana za uzasadnioną;
 2 skargi zostały uznane za nieuzasadnione;
 2 wnioski zostały uznane za nieuzasadnione.
Tematyka skarg dotyczyła:
 nieprawidłowości w wykonywaniu zawodu przez biegłego rewidenta;
 nieprawidłowości w działaniu organów PIBR;
 skreślenia z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
i braku odszkodowania z tego tytułu;
 rozstrzygnięć wyroków sądów administracyjnych w sprawach wykreślenia z listy
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
Tematyka wniosków dotyczyła:
 ulepszenia organizacji, niezależności i obiektywności audytorskiej oraz warunków
podejmowania przez wnioskodawcę pracy na stanowisku audytora;
 propozycji przeprowadzenia przez wnioskodawcę poufnego audytu podmiotów
zewnętrznych.
W przypadku skargi rozpatrzonej pozytywnie, dotyczącej nieprawidłowości w wykonywaniu
zawodu przez biegłego rewidenta, skarżąca została poinformowana, że firma audytorska, w której
wykonywał zawód biegły rewident, została ujęta w rocznym planie kontroli 2020/2021.
Przedmiotowa kontrola odbyła się.
W przypadku skargi rozpatrzonej odmownie i zawierającej wniosek o odszkodowanie za utracony
dochód z działalności gospodarczej z powodu wykreślenia z listy podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych, wskazano, że ewentualne roszczenia odszkodowawcze mogą
być dochodzone przez skarżącego w postępowaniu cywilnym przed sądem powszechnym.

12

Na podstawie art. 55 ustawy o biegłych rewidentach, firmy audytorskie są obowiązane wnosić opłatę z tytułu nadzoru za dany rok
kalendarzowy w wysokości stanowiącej iloczyn stawki procentowej obowiązującej w danym roku kalendarzowym i rocznych
przychodów z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu
, osiągniętych przez tę firmę w danym roku kalendarzowym, jednak nie mniejszej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.
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Pozostałe skargi i wnioski zostały uznane za bezzasadne i rozpatrzone odmownie.
Ponadto niektóre kwestie poruszane w złożonych skargach pozostawały poza właściwością
rzeczową Agencji. Jeżeli skarżący samodzielnie informowali właściwe organy to Agencja nie
podejmowała dodatkowych działań, a w pozostałych przypadkach wskazywała skarżącym
właściwy organ w zawiadomieniu o sposobie rozpatrzenia skargi.
Do Agencji wpłynęło również 713 wniosków o udostępnienie informacji publicznej, na skutek
których:



dwukrotnie udostępniono informację publiczną,
wydano 5 decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

Jeden wniosek pozostawiono bez rozpoznania w związku z nie uzupełnieniem braków formalnych.

13

Na skutek jednego wniosku została wydana zarówno decyzja o udostępnieniu oraz o odmowie.

Polska Agencja Nadzoru Audy towego, ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa, telef on: 22 428 24 95, f ax: 22 487 81 71, e-mail: pana@pana.gov .pl

68

X Informacje o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich i jednostkach zainteresowania
publicznego
Biegli rewidenci
Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w rejestrze biegłych rewidentów znajdowało się 5 395
osób, spośród nich 2 820 biegłych rewidentów zadeklarowało wykonywanie zawodu.
Wykres 14. Podział biegłych rewidentów ze względu na wykonywanie zawodu

Opracowanie własne
Wykres 15. Podział biegłych rewidentów ze względu na płeć

Opracowanie własne
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Firmy audytorskie
Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. na liście firm audytorskich znajdowało się 1 405 firm.
Wykres 16. Podział firm audytorskich według formy organizacyjno-prawnej

Opracowanie własne

Sprawozdanie roczne
W zakresie obowiązku sprawozdawczego, o którym mowa w art. 51 ustawy o biegłych
rewidentach, 1207 firm audytorskich złożyło sprawozdania roczne w systemie teleinformatycznym
STREFA. Na dzień 4 marca 2021 r. było złożonych ponad 1200 sprawozdań. Łącznie 86% firm
audytorskich będących na liście złożyło sprawozdanie roczne z tytułu usług wykonywanych na
rzecz JZP oraz na rzecz jednostek innych niż JZP.
Wykres 17. Podział firm audytorskich pod względem obowiązku złożenia sprawozdania rocznego

Opracowanie własne
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 18 stycznia 2021
r. w sprawie rocznej sprawozdawczości firm audytorskich skuteczną formą wypełnienia obowiązku
złożenia sprawozdania rocznego było przekazanie przez firmy audytorskie sprawozdań za pomocą
systemu teleinformatycznego STREFA udostępnionego na stronie internetowej PANA. Więcej
informacji o systemie teleinformatycznym STREFA znajduje się w punkcie VIII 2.
Na podstawie złożonych sprawozdań, 76 firm audytorskich nie osiągnęło przychodów z tytułu
usług rewizji finansowej lub pozostałych usług, o których mowa w art. 47 ust. 2 ustawy o biegłych
rewidentach, co stanowi 0,06% złożonych sprawozdań.
Spośród wszystkich firm audytorskich 70 firm audytorskich przeprowadziło w 2020 r. badania
ustawowe sprawozdań finansowych JZP.
Wykres 18. Podział firm audytorskich ze względu na rodzaj jednostek na rzecz, których wykonano
ustawowe badanie sprawozdań finansowych

Opracowanie własne
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Wykres 19. Liczba badań ustawowych w podziale na badanie rocznego sprawozdania finansowego i
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Opracowanie własne

Wykres 20. Liczba badań ustawowych w podziale na firmy audytorskie wykonujące badania na rzecz JZP
i na rzecz jednostek innych niż JZP

Opracowanie własne
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Wykres 21. Udział rodzaju wydanych opinii w badaniach ustawowych ogółem

Opracowanie własne

Wykres 22. Udział rodzaju wydanych opinii w badaniach ustawowych ogółem

Opracowanie własne
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Jednostki zainteresowania publicznego
W Polsce jest 1 561 JZP, które zostały zidentyfikowane przez Agencję na podstawie sprawozdań
rocznych firm audytorskich badających JZP.

Wykres 23. Liczba JZP w podziale ze względu na formę prawną prowadzonej działalności

Opracowanie własne
Wykres 24. Liczba JZP w podziale ze względu na rodzaj prowadzonej działalności.

Opracowanie własne
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