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Informacja z posiedzenia  

Komisji Nadzoru Audytowego  

w dniu 28 marca 2019 r. 

 

Podczas posiedzenia m.in. 

 

 
1. KNA przyjęła wykaz firm audytorskich przeprowadzających badania ustawowe 

sprawozdań finansowym jednostek zainteresowania publicznego (JZP) w 2018 r. 
Wykaz  dostępny jest na stronie KNA. 
 

2. KNA wydała komunikaty dotyczące: 

 realizacji nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi 
w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi przez KRBR; 
Komunikat dostępny jest na stronie KNA. 

 
 realizacji przez KRBR i KKN obowiązku określenia zakresu i procedur kontroli usług 

objętych krajowymi standardami wykonywania zawodu innych niż badania 
ustawowe; 
Komunikat dostępny jest na stronie KNA. 

 
3. KNA w ramach prowadzonych kontroli w firmach audytorskich przeprowadzających 

badanie ustawowe w JZP: 

 postanowiła przekazać firmie audytorskiej raport z kontroli, 
 rozpatrzyła odpowiedź na zastrzeżenia zgłoszone przez podmiot kontrolowany do 

protokołu kontroli. 
 

4. KNA w ramach postępowań administracyjnych wobec firm audytorskich wydała 
rozstrzygnięcia dotyczące: 

 nałożenia na firmę audytorską kary pieniężnej, 
 utrzymania w całości w mocy zaskarżonej decyzji KNA w sprawie nałożenia kary 

upomnienia, 
 określenia wysokości opłaty należnej z tytułu nadzoru za 2018 rok, 
 skreślenia firmy z listy jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich, 
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 uchylenia w całości zaskarżonych dwóch decyzji KRBR w sprawie skreślenia z 
rejestru biegłych rewidentów i przekazania spraw do ponownego rozpoznania przez 
KRBR, 

 wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia postępowania w sprawie skreślenia 
z rejestru biegłych rewidentów oraz wstrzymania z urzędu wykonania decyzji KRBR 
o skreśleniu strony z ww. rejestru, 

 wszczęcia wobec 18 firm audytorskich postępowań administracyjnych mających na 
celu wyjaśnianie i rozstrzygnięcie spraw w przedmiocie naruszeń oraz 
zawiadomienie firm audytorskich o wszczętych postępowaniach administracyjnych. 
 

5. KNA w sprawach dyscyplinarnych wobec biegłych rewidentów wydała: 

 postanowienie o przedstawieniu zarzutów popełnienia przewinienia 
dyscyplinarnego, 

 postanowienie o umorzeniu dochodzenia dyscyplinarnego z uwagi na brak danych 
dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu, 

 uchwałę w sprawie wysokości kary dyscyplinarnej nałożonej na biegłego rewidenta, 

 uchwałę w sprawie przystąpienia do postępowania dyscyplinarnego prowadzonego 
przez KRD na prawach strony. 

 

6. KNA rozpatrzyła zawiadomienia o nieprawidłowościach dotyczących firm 
audytorskich. 

 
7. Przedstawiono sprawy z zakresu realizowanej przez KNA współpracy 

międzynarodowej, w szczególności wynikającej z członkostwa w CEAOB oraz IFIAR, 
w tym KNA wystosowała pismo do brytyjskiego organu nadzoru (FRC) 
z  podziękowaniem za współpracę oraz wyszczególnieniem działań podjętych przez 
KNA w związku z brexitem. 
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