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Polska Agencja Nadzoru Audytowego – kim jesteśmy

Polska Agencja Nadzoru Audytowego działa na podstawie 
ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 
PANA jest właściwym organem w rozumieniu rozporządzenia 
UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 
szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań 
sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, 
uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE, w zakresie 
niezastrzeżonym dla innych organów.

Nadzór nad działalnością PANA sprawuje Minister Finansów, 
między innymi poprzez powoływanie i odwoływanie organów 
PANA, nadanie jej statutu oraz zatwierdzanie planu 
finansowego oraz sprawozdania finansowego.
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Polska Agencja Nadzoru Audytowego – kim jesteśmy

Polska Agencja Nadzoru Audytowego sprawuje 

niezależny nadzór nad biegłymi rewidentami, firmami 

audytorskimi i samorządem zawodowym biegłych 

rewidentów.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego dba o prawidłowe 

przeprowadzenie przez biegłych rewidentów badań 

sprawozdań finansowych oraz usług atestacyjnych 

innych niż badanie ustawowe i usług pokrewnych.
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Przybliżenie kontroli prowadzonych przez PANA

Kontrolerzy Agencji – kim są?

Od początku 2020 przeprowadzono ponad 160 kontroli 

firm audytorskich.

Skontrolowano ponad 300 badań sprawozdań 

finansowych.

Jako jeden z istotnych zagadnień występowania 

nieprawidłowości wskazano m.in. temat badania 

sprawozdań finansowych podmiotów notowanych w 

alternatywnym systemie obrotu.
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Kroki przedsięwzięte przez Agencję w celu 
dokładniejszego zbadania problemu sprawozdań 
finansowych podmiotów na rynku ASO 

Zintensyfikowanie wyboru badań sprawozdań 

finansowych notowanych na ASO (tak jednostkowych, 

jak i skonsolidowanych).

Przeprowadzenie kontroli tematycznej wśród 20 

podmiotów prowadzących łącznie ok. 40% badań 

sprawozdań finansowych na ASO.
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Dodatkowe wymogi obowiązujące firmy audytorskie 
w odniesieniu do badań sprawozdań finansowych 
podmiotów na rynku ASO 

Obowiązkowa kontrola jakości zlecenia (wykonania 

badania).

Obowiązkowa prezentacja kluczowych spraw badania 

w sprawozdaniu z badania.

Obowiązkowy szeroki kontakt z organami 

nadzorującymi (Rada Nadzorcza).

Konieczność niezwykle precyzyjnego badania 

wszelkich ujawnień w sprawozdaniu finansowym.
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Kontrole tematyczne - przepisy

Art. 123 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach 
audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 ze zm.). 

1. Agencja może przeprowadzać kontrole tematyczne w firmach audytorskich, 
w zakresie dotyczącym usług atestacyjnych i usług pokrewnych wykonanych 
zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu.

2. Kontrola tematyczna jest prowadzona na podstawie imiennego 
upoważnienia udzielonego przez Agencję przez kontrolerów Agencji.

3. W trakcie kontroli tematycznych kontrolerzy Agencji mogą korzystać 
z pomocy ekspertów, o których mowa w art. 109. Przepisy art. 95 i art. 106 ust. 4 
stosuje się odpowiednio.

3a. Kontrole tematyczne w firmach audytorskich, w zakresie usług atestacyjnych 
i usług pokrewnych wykonanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania 
zawodu na rzecz jednostek innych niż jednostki zainteresowania publicznego wraz 
z kontrolerami Agencji, pod nadzorem kontrolerów Agencji, mogą przeprowadzać 
osoby niebędące kontrolerami Agencji, o których mowa w art. 106 ust. 3a. Przepisy 
art. 95, art. 106 ust. 4 i art. 109 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
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Kontrole tematyczne - przepisy

Art. 123 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 ze zm.). 

4. Zakres kontroli tematycznych może obejmować wybrane zagadnienia, 

o których mowa w art. 112 ust. 1.

5. Kontrolowana firma audytorska jest obowiązana udzielać wszelkich żądanych 

informacji i wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą tematyczną, w wyznaczonej 

postaci i wyznaczonym terminie przez osobę kontrolującą. Jeżeli może to 

usprawnić prowadzenie kontroli, kontrola tematyczna może być prowadzona 

w siedzibie Agencji, za zgodą kontrolowanej firmy audytorskiej.

6. Agencja sporządza sprawozdanie z kontroli tematycznych, zawierające 

ogólne ustalenia i wnioski wraz ze wskazaniem działań zaradczych, 

jakie firmy audytorskie mają podjąć, w związku z ustaleniami zawartymi 

w sprawozdaniu.

7. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 6, jest publikowane na stronie 

internetowej Agencji.
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Kontrole tematyczne ASO - wykonanie

Od lipca 2021 Agencja rozpoczęła przeprowadzanie 

kontroli tematycznych w 20 firmach audytorskich: 

8 firm, które badają również jednostki zainteresowania 

publicznego i 12 firm, które nie badają jednostek 

zainteresowania publicznego.

Projekt będzie prowadzony do końca czerwca 2022 r.

Efekt końcowy w postaci sprawozdania z kontroli 

tematycznych będzie opublikowany prawdopodobnie 

około sierpnia – września 2022 r.
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Kontrole tematyczne ASO – pierwsze informacje z 
wywiadów z firmami audytorskimi

Ocena ogólnej współpracy z podmiotami na ASO:
 Z powodu notowania na rynku NC określony jest z góry termin publikacji 

SF, co oznacza, że jest większa mobilizacja obu stron do wywiązania się 
ze swoich obowiązków, co należy oceniać pozytywnie.

 Zauważalna jest różnica w wymogach między JZP, a podmiotami 
notowanymi na NC. Brakuje kontaktu z komitetem audytu, który jest w JZP. 
FA i KBR widzą potrzebę utworzenia takiego organu w podmiotach 
notowanych na NC.

 Świadomość Rady Nadzorczej w podmiotach NC jest również odmienna. 
Nie zawsze Rada Nadzorcza ma chęć spotkania się z biegłym rewidentem. 
Rada Nadzorcza bywa niefrasobliwa, unika kontaktu z biegłym 
rewidentem, dopiero w momencie finalizacji, po przedstawieniu listy korekt, 
zaczyna się znajdowanie nieprawidłowości. To powoduje presję czasu 
przed samą publikacją. Zauważalne są czasem w RN powiązania rodzinne 
z kierownictwem jednostki, co nie należy oceniać pozytywnie. Różny też 
jest poziom wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej w składzie RN.

 FA i KBR widzą potrzebę większego zaangażowania Rady Nadzorczej 
w procesie badania. Czasem kwestie, które KBR nie mógł wyjaśnić z 
kierownikiem jednostki odpowiednio wcześnie, dopiero po kontakcie z RN 
są możliwe do zaadresowania.
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Kontrole tematyczne ASO – pierwsze informacje z 
wywiadów z firmami audytorskimi

Ocena ogólnej współpracy z podmiotami na ASO c.d.:

 Kontakt z Radą Nadzorczą, która nie do końca jest świadoma swoich 
obowiązków. Powinny być bardziej sprecyzowane wymagania wobec tego 
organu.

 Kontrola wewnętrzna – ryzyko związane z kontrolą wewnętrzną, 
różny poziom doświadczenia służb księgowych oraz kierownictwa badanej 
jednostki.

 Zarządy oraz organy nadzorcze podmiotów notowanych na NC, często 
nadal mają podejście „luźne” w stosunku do wymogów dotyczących 
sprawozdawczości finansowej i nie uwzględniają faktu, że są już notowani 
na giełdzie. A wiadomym jest, że decydując się na parkiet NC decydują się 
na przejrzystość, co oznacza mnóstwo pracy, transparentność w relacjach 
inwestorskich i powstanie bazy informacji finansowej na ich stronach 
internetowych w postaci raportów okresowych (śródrocznych i rocznych). 

 Czasochłonne jest dla KBR uświadamianie klientowi, że ich akcje są 
notowane na parkiecie NC, co zwiększa wymogi sprawozdawcze. De facto 
jest to praca polegająca na informowaniu o wymogach podmiotu badanego.
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Kontrole tematyczne ASO – pierwsze informacje z 
wywiadów z firmami audytorskimi

Wynagrodzenia za świadczone usługi w odniesieniu do podmiotów na ASO:
 Generalnie, szacując wynagrodzenie za zlecenie, określana jest pracochłonność na 

wykonanie danego zlecenia. FA bazuje na poprzednim roku oraz bierze pod uwagę 
zmiany zachodzące w podmiocie, które w tego typu podmiotach są bardzo częste, 
bowiem podmioty te dynamicznie się rozwijają, dotykają nowych obszarów działalności, 
zawierają różne rodzaje transakcji (np. programy motywacyjne). Zazwyczaj czas 
poświęcony na tego typu badanie jest większy niż na innych badaniach. Stawki za 
godzinę są takie same jak na innych badaniach, tylko nakład pracy jest zdecydowanie 
większy, co powoduje, że wynagrodzenie za zlecenie badania SF podmiotów na NC 
jest wyższe.

 Budżet wzrasta także z uwagi na potrzebę zatrudnienia do przeglądu kontrolera jakości 
zlecenia.

 Na etapie kontynuacji zlecenia, w przypadku podpisanej już umowy, na wypadek 
zaistnienia nowych okoliczności i faktów, które będą mogły wpływać na istotny wzrost 
pracochłonności, FA występują o dodatkowe wynagrodzenie. 

 FA oceniają negatywnie procesy przetargowe na wybór biegłego rewidenta, kiedy 
kryterium branym pod uwagę jest najniższa cena. FA starają się nie konkurować ceną, 
wysyłają oferty oparte na pracochłonności i złożoności zlecenia.

 Wśród spółek NC jest sporo spółek rodzinnych, które traktują audyt jako „zło 
konieczne”. Chcą po prostu najtaniej podpisać umowę na badanie, aby tylko wypełnić 
wymóg ustawowy. Należy jednak pamiętać, że w wyniku audytu inwestorzy uzyskują 
niezwykle ważną informację o jakości przedstawionego sprawozdania finansowego.
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Kontrole tematyczne ASO – pierwsze informacje z 
wywiadów z firmami audytorskimi

 Sprawy merytoryczne związane z realizacją badań sprawozdań finansowych podmiotów 
na ASO:

 W perspektywie czasu sprawozdawczość NC ulega poprawie, jednak wymaga ona dalszego 
podnoszenia jakości w zakresie przejrzystości, kompletności i spójności danych, ogólnego 
przekazu informacji w sprawozdaniach finansowych, biorąc pod uwagę użytkowników 
sprawozdań, często użytkowników indywidualnych. Część opisowa informacji jest zbyt uboga, 
brak jest wyjaśnienia istotnych kwot i zdarzeń. Zdarzenia incydentalne i jednorazowe nie są 
wskazane i opisane. 

 Firmy notowane na NC prezentują uproszczone podejście do standardów rachunkowości w 
zakresie skorygowanej ceny nabycia, przyjęcia modelu wyceny w wartości godziwej, modelu 
utraty wartości. Nie są one właściwie udokumentowane i opisane, nie wynikają z danych 
historycznych, brak jest porównywalności dla innych modeli. Widać w tym zakresie dość wyraźną 
różnicę miedzy jednostkami NC a JZP. Rynek NC ciągle dojrzewa. 

 Księgi rachunkowe są często prowadzone przez biura rachunkowe, które nie są odpowiednio 
wyedukowane, nie znają zasad raportowania, biuro zajmuje się głównie księgowaniem, a nie 
wyceną. Zauważalna jest niska znajomość krajowych standardów rachunkowości. 

 Kompetencje Zarządów badanych jednostek nie zawsze są wysokie w tym kontekście, zasoby 
ilościowe w księgowości są niewystarczające. Można zauważyć niedojrzałość gospodarczą osób 
zarządzających, mają pomysł na biznes, ale nie ma organizacji procesu sprawozdawczości 
finansowej. Zarządy interesują się gównie działalnością operacyjną spółek. 

 Często nie dochodzi do analizy ksiąg rachunkowych w kontekście zamknięcia roku. Często 
podczas audytu robione są dopiero korekty związane z zamknięciem roku. W związku z 
powyższym raportowanie kwartalne, które nie jest weryfikowane przez BR, może nie być tak 
bardzo wiarygodne.
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Kontrole tematyczne ASO – pierwsze informacje z 
wywiadów z firmami audytorskimi

Sprawy merytoryczne związane z realizacją badań sprawozdań 
finansowych podmiotów na ASO – kontrola wewnętrzna:
 FA nie stwierdziły występowania procedur kontroli wewnętrznej 

w badanych jednostkach, a jeśli występuje, to nie jest sformalizowana. 
Raczej jest ona oparta bezpośrednio na osobach właścicieli, którzy są 
często również członkami zarządu. Kontrolują wszystkie aktywa i pasywa, 
przychody i koszty. Jeżeli w spółce są już jakieś opisane procedury 
kontroli wewnętrznej, to one z reguły faktycznie są wykonywane i działają.

 Niekiedy kontrola wewnętrzna jest konfrontowana z biznesplanami czy 
budżetami okresowymi. Jest to kontrola bezpośrednia, nadzorująca, 
kontrola wszystkich wydatków kosztowych, magazynowych. Występuje 
samokontrola w rozliczeniach właścicielskich. 

 FA identyfikują ryzyka samokontroli, stąd oświadczenia dotyczące stron 
powiązanych. Brak porządnego nadzoru ze strony Rady Nadzorczej 
w tym zakresie (lub występuje on bardzo rzadko). 

 W Zarządzie zdarza się podział kompetencji, ma on charakter „twardy” -
jeden nie wchodzi w kompetencje drugiego. 
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Kontrole tematyczne ASO – pierwsze informacje z 
wywiadów z firmami audytorskimi

Sprawy merytoryczne związane z realizacją badań sprawozdań 
finansowych podmiotów na ASO – wskazywane obszary ryzyka:
 wartości niematerialne – kwestia wyceny,

 transakcje z jednostkami powiązanymi, wycena aktywów (pożyczki udzielone) 
– dotyczy jednostki dominującej, kwestia ujawnień w SF oraz wyceny,

 aktywa finansowe z punktu widzenia wyceny,

 wycena nieruchomości,

 wartość firmy i utrata wartości firmy – sprawozdanie skonsolidowane,

 pożyczki,

 należności handlowe, utrata wartości należności oraz rozrachunki 
ze wspólnikami,

 przychody – zrozumienie modelu przychodów, rozpoznanie przychodów 
(zwroty, reklamacje)

 rezerwy i zobowiązania warunkowe – szacunek, identyfikacja, kompletność 
i wycena,

 odroczony podatek,

 zmiana poziomu udziałów w jednostkach zależnych,

 dekonsolidacja – czyli utrata kontroli nad spółkami, jak rozpoznać i rozliczyć w 
sprawozdaniu finansowym.
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Kontrole tematyczne ASO – pierwsze informacje z 
wywiadów z firmami audytorskimi

Sprawy merytoryczne związane z realizacją badań sprawozdań 
finansowych podmiotów na ASO – wskazywane obszary ryzyka 
w zakresie szacunków:
 utrata wartości udziałów i akcji:

 brak analizy przesłanek – często są przeprowadzane dopiero w trakcie 
badania,

 gdy je zidentyfikowano – przeprowadzane testy na utratę wartości 
przedstawiały „słabą” wartość merytoryczną i były oparte głównie na DCF,

 testy nie miały opisanych założeń,

 jak już przedstawiono założenia, to najczęściej następowała potem korekta 
całego testu i modelu,

 jednostki korzystały w niewielkim zakresie z usług podmiotów zewnętrznych 
dla opracowania tych wycen,

 pożyczki:
 wątpliwości ze spłatami tych pożyczek, głównie powiązanych z właścicielami,

 testy na utratę wartości,

 jeżeli dotyczą one podmiotów powiązanych, spółki badane próbują 
udowadniać możliwość spłaty na podstawie SF tych podmiotów.
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Kontrole tematyczne ASO – pierwsze informacje z 
wywiadów z firmami audytorskimi

Sprawy merytoryczne związane z realizacją badań sprawozdań 
finansowych podmiotów na ASO – wskazywane obszary ryzyka 
w zakresie szacunków c.d.:
 należności handlowe:

 standardowy model utraty wartości,

 często nie ma opisu zasad wyceny w polityce rachunkowości, 

 analiza w oparciu o wiekowanie i na to tworzone są odpisy,

 zapasy:

 standardowy model utraty wartości,

 jednostki NC mają wdrożony pewien model szacowania odpisów aktualizujących 
na zapasy oparty głównie na zaleganiu i rotacji, przeglądzie zapasów, co może być 
użyteczne i sprzedane w jakiej cenie, na tej podstawie są tworzone odpisy 
aktualizujące,

 rezerwy:

 obieg i przepływ informacji w badanych jednostkach NC powoduje, że księgowość 
sporządzając sprawozdanie finansowe nie ma informacji o sprawach spornych, 
sądowych, umów i porozumień. W trakcie badania dopiero kompletuje się tego typu 
informacje. BR często wskazuje, jakie należy w tym zakresie wykonać procedury. 
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Kontrole tematyczne ASO – pierwsze informacje z 
wywiadów z firmami audytorskimi

Sprawy merytoryczne związane z realizacją badań 
sprawozdań finansowych podmiotów na ASO – wskazywane 
obszary ryzyka w zakresie szacunków c.d.:

w grupie kapitałowej:

 wartości niematerialne – wycena, kwestia utraty wartości, 
racjonalność przyjętego ekonomicznego okresu użyteczności,

 wartość firmy – kwestia utraty wartości, niska jakość testów na utratę 
wartości,

 należności handlowe – kalkulacje dotyczące oczekiwanych strat 
kredytowych;

dodatkowo w jednostce dominującej:

 transakcje z jednostkami powiązanymi - kwestia odzyskiwalności
aktywa – znaczne zaangażowanie w jednostki podporządkowane 
(udziały, udzielone pożyczki, należności handlowe) – kwestia utraty 
wartości.
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Kontrole tematyczne ASO – pierwsze informacje z 
wywiadów z firmami audytorskimi

Sprawy merytoryczne związane z realizacją badań 

sprawozdań finansowych podmiotów na ASO –

wskazywane obszary ryzyka w zakresie szacunków c.d.:

Jest różna jakość szacunków dokonywanych przez Zarząd. 

Rzadko jednostki korzystają z ekspertów zewnętrznych. Starają 

się wykonywać analizy i szacunki we własnym zakresie. 

Przykładowo, przy analizie oczekiwanych strat kredytowych 

zgodnie z wymogami MSSF 9 spółki przedkładają do badania 

uproszczone analizy wykonywane we własnym zakresie, 

a często brakuje w spółkach specjalistów, którzy mogliby 

wykonać rzetelnie tego typu analizy.
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Kontrole tematyczne ASO – pierwsze informacje z 
wywiadów z firmami audytorskimi

Sprawy merytoryczne związane z realizacją badań 
sprawozdań finansowych podmiotów na ASO –
kluczowe sprawy badania:
wyceny pożyczek między spółkami z Grupy oraz kwestie 

wyceny aktywa, 

wyceny wartości niematerialnych (ze względu na specyfikę 
branży i istotne saldo), 

odzyskiwalności należności i terminu spłaty od podmiotu 
pozostałego, 

Przychody,

Zapasy,

Przy konsolidacji: stosowanie jednolitych zasad rachunkowości 
Grupy.
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Kontrole tematyczne ASO – pierwsze informacje z 
wywiadów z firmami audytorskimi

Sprawy merytoryczne związane z realizacją badań 

sprawozdań finansowych podmiotów na ASO – kontakt 

z organami nadzoru:

FA starają się inicjować spotkanie z Radą Nadzorczą, 

ale często ze strony Rady Nadzorczej nie ma zainteresowania. 

Bardzo rzadko dochodzi do spotkań z przedstawicielami tego 

organu. 

Do Rady Nadzorczej wysyłane jest pismo zawierające 

zgłoszenie kluczowych spraw badania, istotności, skład 

zespołu, potwierdzenie niezależności, przebieg badania, 

informacje o rodzaju wydanej opinii - zgodnie ogólną praktyką. 

21



Kontrole tematyczne ASO – pierwsze informacje z 
wywiadów z firmami audytorskimi

Powtarzające się postulaty FA w związku z realizacją 

badań sprawozdań finansowych podmiotów na ASO:

Ustanowienie komitetu audytu w podmiotach notowanych na 

NC.

Objęcie obowiązkowym (ustawowym) przeglądem przez BR 

śródrocznych sprawozdań finansowych jednostek notowanych 

na NC.
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Na co warto szczególnie zwrócić uwagę 
w czasie przygotowania sprawozdania finansowego 
i badania tego sprawozdania?

Prawidłowe zaplanowanie prac w odniesieniu do 
sprawozdania finansowego.

Odpowiednio wczesne podpisanie umowy z FA (należy 
zwrócić na obowiązujące wymogi – FA musi być wpisana na 
listę firm audytorskich prowadzoną przez PANA, BR musi 
być w rejestrze biegłych rewidentów, FA i BR muszą być 
niezależni od podmiotu badanego).

Zaangażowanie organów nadzoru w proces kontroli 
działania podmiotu w ciągu całego roku.

Wysoka jakość prowadzonych ksiąg również w ciągu roku, a 
nie tylko na jego koniec.

Właściwa i szeroka komunikacja z biegłym rewidentem w 
trakcie badania.
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Wskazówki publikowane przez PANA

 Komunikat w sprawie niezbędnej weryfikacji wpisu podmiotu na listę firm 
audytorskich przed podpisaniem umowy o badanie 
(https://pana.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-niezbednej-weryfikacji-
wpisu-podmiotu-na-liste-firm-audytorskich-przed-podpisaniem-umowy-o-
badanie/) 

 Informacja dotycząca obowiązków związanych z badaniem sprawozdań 
finansowych (https://pana.gov.pl/komunikaty/informacja-dotyczaca-
obowiazkow-zwiazanych-z-badaniem-sprawozdan-finansowych/) 

 Podsumowanie kontroli rozpoczętych przez PANA do końca czerwca 2021 r. w 
odniesieniu do szacunków w wartości godziwej 
(https://pana.gov.pl/komentarze-i-opracowania/podsumowanie-kontroli-
rozpoczetych-przez-pana-do-konca-czerwca-2021-r-w-odniesieniu-do-
szacunkow-w-wartosci-godziwej-2/) 

 Komentarz PANA po konferencji ,,Ład korporacyjny 2021: jak wzmacniać 
zaufanie w gospodarce’’ (https://pana.gov.pl/komentarze-i-
opracowania/komentarz-pana-po-konferencji-lad-korporacyjny-2021-jak-
wzmacniac-zaufanie-w-gospodarce/)
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